Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Jegyzőkönyv
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestületének 2013. július 12én tartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Árvay Attila, Braun Istvánné, Tóth Lászlóné, a képviselőtestület tagjai
Meghívottak: Dr. Sável Katalin aljegyző
Árvay Attila elnök köszönti az ülésen megjelenteket és megállapítja, hogy a négy fő
képviselőből 3 fő jelen van. Májer István igazoltan van távol. A testület határozatképes, az
ülést megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Braun Istvánné legyen, amivel a
képviselőtestület 3 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza:
78/2013.(VII.12.) NNÖ
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. július 12ei
rendkívüli üléséről készülő jegyzőkönyvének hitelesítőjévé Braun Istvánné elnökhelyettest
választja meg.
Árvay Attila javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, amivel a képviselőtestület 3 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza:
79/2013.(VII.12.) NNÖ
Határozat
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. július 12ei
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Napirend:
1. Részvétel a sajószentpéteri ifjúsági német nyári tábor záró rendezvényén
Előterjesztő: Árvay Attila elnök
2. A III. Szerencsi Német Nemzetiségi Közösségi és Családi Nap – Regionális Sváb
találkozó közös megrendezése a Szerencs Német Nemzetiségi Közösségéért
Alapítvánnyal
Előterjesztő. Árvay Attila elnök
3. Tájékoztató a feladatalapú támogatásról
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Előterjesztő: Árvay Attila elnök
4. Nemzetiségi konzultáció
Előterjesztő: Árvay Attila elnök
1. Részvétel a sajószentpéteri ifjúsági német nyári tábor záró rendezvényén
Árvay Attila elnök ismerteti, hogy a napokban meghívó érkezett testülethez Sajószentpéter
Város Német Nemzetiségi Önkormányzatától, akik az idén nyáron immár 11. alkalommal
rendezik meg a német nyelvű ifjúsági művészeti nyári tábort. A kurzus ünnepélyes záró
eseményét a fiatalok által tanultak bemutatásával július 13án tartják a sajószentpéteri
közösségi házban. Javasolja, hogy az önkormányzat testületileg képviseltesse magát a hazai
német nemzetiségi kultúra megőrzését szolgáló rendezvényen.
Miután a napirendhez nem volt hozzászólás, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselőtestület 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi döntést
hozza:
80/2013.(VII.12.) NNÖ
Határozat
Tárgy: Részvétel a sajószentpéteri ifjúsági német nyári tábor záró rendezvényén
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata testületileg képviselteti magát a
sajószentpéteri 11. német nyelvű nyári ifjúsági művészeti tábor 2013. július 13ai ünnepélyes
záró rendezvényén. Az utazás költségét az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséből
biztosítja.
Felelős: elnök
Határidő: 2013. július 13.
2. A III. Szerencsi Német Nemzetiségi Közösségi és Családi Nap – Regionális Sváb
találkozó közös megrendezése Szerencs Német Nemzetiségi Közösségéért Alapítvánnyal
Árvay Attila elnök: önkormányzatunk az idén immár harmadik alkalommal rendezi meg
közösségi és családi napját az Árpádhegyi Horgásztó és Szabadidőközpontban. Az ehhez
szükséges pénzösszeg részben pályázatokból, részben pedig önerőből rendelkezésre áll az
idei költségvetésünkben. A saját forrás felhasználásának minimalizálása érdekében számos
céghez támogatási igényt nyújtottunk be. Ezek közül többen jelezték, hogy az
önkormányzatnak nem tudnak támogatást nyújtani, de alapítványon keresztül esetleg
tudnának segítséget nyújtani. Önkormányzatunknak élő együttműködése van a Szerencs
Német Nemzetiségi Közösségéért Alapítvánnyal. Így a várható plusz támogatásokra is
tekintettel célszerűnek látszik, hogy ezzel a civil szervezettel közösen szervezzük meg az
augusztusi rendezvényt. Az alapítvány a költségekhez az elnyert támogatásokkal járul hozzá,
a szükséges saját erőt pedig az önkormányzatunk biztosítja. A rendezvény elszámolása pedig
tételesen tartalmazza majd, hogy az egyes költségek milyen önkormányzati, illetve
alapítványi forrásból származnak.
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Braun Istvánné elnökhelyettes üdvözölte, hogy a hagyományos nyári rendezvény pénzügyi
hátterét további forrásokból is sikerül kiegészíteni és örömét fejezte ki, hogy a szervezésben
együttműködnek a Szerencs Német Nemzetiségi Közösségéért Alapítvánnyal.
Tóth Lászlóné szerint a változtatással szélesedik a közösségi program társadalmi háttere.
Miután a napirendhez nem volt további hozzászólás, az elnök szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a képviselőtestület 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi
döntést hozza:
81/2013.(VII.12.) NNÖ
Határozat
Tárgy: A III. Szerencsi Német Nemzetiségi Közösségi és Családi Nap – Regionális Sváb
találkozó közös megrendezése a Szerencs Német Nemzetiségi Közösségéért Alapítvánnyal
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az augusztus 10ei III. Szerencsi Német
Nemzetiségi Közösségi és Családi Nap – Regionális Sváb találkozót a Szerencs Német
Nemzetiségi Közösségéért Alapítvánnyal közösen szervezi meg. A program költségeihez az
alapítvány az erre a célra elnyert támogatásokkal járul hozzá. Az alapítvány által elnyert
összegek szabályos felhasználásához szükséges önerőt az önkormányzat biztosítja.
A rendezvény költségeiről készülő elszámolás tételesen tartalmazza, hogy a kiadásokhoz az
alapítvány és az önkormányzat milyen összeggel járult hozzá.
Felelős: elnök
Határidő: 2013. szeptember 30.
3. Tájékoztató a feladatalapú támogatásról
Árvay Attila elnök ismerteti, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által június
közepén közzétett lista alapján önkormányzatunk a 2012. április 1. és 2013. március 31.
közötti időszakban végzett munkájáért 68 pontot kapott a szaktárcához beérkezett
jegyzőkönyvek alapján. Ez a pontszám országos szinten is az élmezőnyhöz tartozik, amiért az
elnök köszönetet mond a testület valamennyi tagjának.
A nyilvánosságra hozott adatok alapján július 1ig lehetett észrevételt tenni és a pontszámok
felülvizsgálatát kezdeményezni, amivel természetesen nem éltek.
A szaktárcának 15 nap áll rendelkezésére ezek elbírálására és csak utána válik majd
nyilvánossá, hogy egy pont hány forintot ér a feladatalapú támogatás kiszámításánál. Ennek
várható mértéke 25 ezer forint körül van.
Miután a napirendhez nem volt hozzászólás, az elnök szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a képviselőtestület 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi
döntést hozza:
82/2013.(VII.12.) NNÖ
Határozat
Tárgy: Tájékoztató a feladatalapú támogatásról
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Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata örömmel veszi tudomásul, hogy az elmúlt
időszakban végzett munkájáért az Emberi Erőforrások Minisztériumához beérkezett
jegyzőkönyvek alapján 68 pontot kapott, ami a 2013. évi feladatalapú támogatás összegének
kiszámítására szolgál.
Az önkormányzat a várható jelentős összegű támogatás mellett is a költséghatékony
feladatellátást és takarékos gazdálkodást helyezi az előtérbe, hogy ezzel pénzügyi
szempontból a jövő évi tevékenységüket is megalapozzák.
Felelős: elnök
Határidő: 2013. december 31.
4. Nemzetiségi konzultáció
Árvay Attila elnök ismerteti, hogy a szaktárca munkatársának közreműködésével 2013.
július 1921én a hazai nemzetiségek jelenlegi helyzetről és jövőbeni lehetőségeiről
rendeznek konzultációt. A háromnapos esemény reményeik szerint sok hasznos tudnivalóval
szolgál majd önkormányzatunk számára, ezért fontos, hogy az eseményen testületileg részt
vegyenek. Miután a napirendhez nem volt hozzászólás, az elnök szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és
az alábbi döntést hozza:
83/2013.(VII.12.) NNÖ
Határozat
Tárgy: Nemzetiségi konzultáció
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2013. július 1921. között nemzetiségi
konzultációt szervez. A programon az önkormányzat testületileg részt vesz és a háromnapos
esemény költségeit a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: elnök
Határidő: 2013. július 21.
Árvay Attila további napirendi pont és hozzászólás hiányában a rendkívüli ülést berekeszti.

K.m.f.

Árvay Attila sk.
elnök

Braun Istvánné sk.
jegyzőkönyvhitelesítő
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