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Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 
      

Jegyzőkönyv 
               Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 

        Képviselő-testülete 2013. október 30-án tartott rendkívüli üléséről 
 
 
 
Jelen vannak: Árvay Attila, Braun Istvánné, Tóth Lászlóné képviselők 
 
Meghívottak: Dr. Sável Katalin aljegyző 
 
Árvay Attila elnök köszönti az ülésen megjelenteket és megállapítja, hogy a négy fő 
képviselőből három fő jelen van. Májer István képviselő igazoltan van távol. A testület 
határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Braun Istvánné 
képviselő legyen, amivel a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  4 fő 
Jelen van:   3 fő 
Szavazott:   3 fő  
Igen szavazat:  3 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
114/2013.(X.30.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. október 30-ai 
rendkívüli üléséről készülő jegyzőkönyvének hitelesítőjévé Braun Istvánné elnök-helyettest 
választja meg. 
 
Árvay Attila elnök javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, mely megegyezik a 
meghívóban közöltekkel.  
 
Meghívó, illetve javasolt napirend: 

M E G H Í V Ó 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 

2013. október 30-án (szerda) 15.00 órától 
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal aljegyzői irodájában tartja 

 RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT, 
melyre 

tisztelettel meghívom. 
 
Napirend: 
 
 1. Az önkormányzat 2013. évi munkatervének módosítása 

    Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
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2. Pályázat benyújtása az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírására 
               Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

           3. Pályázati díj teljesítése 
               Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 
           4. Felhatalmazás pécsi emlékkonferencián előadóként való részvételre  
               Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  4 fő 
Jelen van:   3 fő 
Szavazott:   3 fő  
Igen szavazat:  3 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
115/2013.(X.30.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: napirend elfogadása 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. október 30-ai 
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
  
 1. Az önkormányzat 2013. évi munkatervének módosítása 

    Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

           2. Pályázat benyújtása az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírására 
   Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

           3. Pályázati díj teljesítése 
               Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 
           4. Felhatalmazás pécsi emlékkonferencián előadóként való részvételre  
               Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 
 
 
1. Az önkormányzat 2013. évi munkatervének módosítása 

 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk a 28/2013. (IV. 02.) NNÖ határozatában módosított 2013. évre szóló munkaterve az 
időközben érvénybe lépett szabályozásból adódóan ismét változásra szorul.  
Az új rendelkezések szerint májusban megtörtént a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása, 2013. 
október 31-ig pedig a testület elé kell terjeszteni a költségvetés 2013. évi I-III. negyedéves 
teljesítéséről szóló koncepciót.  
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Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az idei évi munkaterv módosítását a határozati-javaslatban 
foglaltak szerint megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Árvay Attila elnök ismerteti, hogy az önkormányzat  28/2013. (IV. 02.) NNÖ határozatában 
módosított 2013. évre szóló munkaterve az időközben érvénybe lépett szabályozásból 
adódóan ismét változásra szorul. Az új rendelkezések szerint májusban megtörtént a 2014. évi 
költségvetési koncepció elfogadása, 2013. október 31-ig pedig a testület elé kell terjeszteni a 
költségvetés 2013. évi  I-III.  negyedéves teljesítéséről szóló koncepciót.  
Miután a napirendhez nem volt hozzászólás, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi munkatervének módosítása 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkatervét az alábbiak szerint 
módosítja:  
 

OKTÓBER 31. 
 

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
2. Egyebek  

 
           DECEMBER 13.  
      KÖZMEGHALLGATÁS 
 

- Beszámoló a 2013. évben végzett munkáról és tájékoztató az önkormányzat 2014. évi terveiről 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2013. december 31.  
 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:   
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  4 fő 
Jelen van:   3 fő 
Szavazott:   3 fő  
Igen szavazat:  3 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
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116/2013.(X.30.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi munkatervének módosítása 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkatervét az alábbiak szerint 
módosítja:  
                   

OKTÓBER 30. 
 

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
2. Egyebek  
 

                       DECEMBER 13.  
                KÖZMEGHALLGATÁS 
 

- Beszámoló a 2013. évben végzett munkáról és tájékoztató az önkormányzat 2014. évi 
terveiről 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
 

Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2013. december 31.   
 
 

2. Pályázat benyújtása az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírására 
 

Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közelmúltban megjelentek az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. évi nemzetiségi pályázati 
kiírásai.  
A korábbi évekhez képest kedvező, hogy az elnyert összegeket előfinanszírozás formájában biztosítja a 
szaktárca.  
Jövőre önkormányzatunk lesz a házigazdája a regionális német nemzetiségi fesztiválnak, ami terveink 
szerint nemzetközi sváb találkozóval egészül ki.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a döntést meghozni 
szíveskedjenek.  
 

 
Árvay Attila elnök: A közelmúltban megjelentek az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
2014. évi nemzetiségi pályázati kiírásai. A korábbi évekhez képest kedvező, hogy az elnyert 
összegeket előfinanszírozás formájában biztosítja a szaktárca. Jövőre önkormányzatunk lesz a 
házigazdája a regionális német nemzetiségi fesztiválnak, ami terveink szerint nemzetközi sváb 
találkozóval egészül ki. 
 
Braun Istvánné elnök-helyettes örömmel nyugtázta, hogy a pályázaton elnyert összeget nem 
kell majd megelőlegeznie az önkormányzatnak.  
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Miután a napirendhez nem volt további hozzászólás, Árvay Attila elnök szavazásra bocsátja 
a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Pályázat benyújtása az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírására 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az elnököt, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által kiírt 2014. évi nemzetiségi kiírásra pályázatot nyújtson be kulturális 
rendezvény szervezése témakörben. A képviselő-testület felhívja a figyelmet a november 30-ai beadási 
határidő betartására. 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2013. december 31.  
 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:   
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  4 fő 
Jelen van:   3 fő 
Szavazott:   3 fő  
Igen szavazat:  3 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
117/2013.(X.30.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Pályázat benyújtása az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírására  

 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az elnököt, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által kiírt 2014. évi nemzetiségi kiírásra pályázatot nyújtson be 
kulturális rendezvény szervezése témakörben. A képviselő-testület felhívja a figyelmet a 
november 30-ai beadási határidő betartására. 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2013. december 31.    

 
  

3. Pályázati díj teljesítése 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Annak érdekében, hogy eredményesen pályázhassunk 2014. évi nemzetiségi támogatásra, egyszeri 
pályázati díjat kell fizetni az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő folyószámlájára. Ennek az összege 
3000 forint. Az összeget úgy kell teljesíteni, hogy a közlemény rovatba a pályázati kiírás kódja, illetve 
a pályázó adószáma bekerüljön. A banki kivonatot pedig fel kell tölteni az EPER elnevezésű 
elektronikus pályázati rendszerbe.  
Azt javaslom a testületnek, hogy az eredményes pályázás érdekében a pályázati díj átutalására a 
határozati javaslatban foglaltak szerint felhatalmazni szíveskedjenek. 
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Árvay Attila elnök: Annak érdekében, hogy eredményesen pályázhassanak 2014. évi 
nemzetiségi támogatásra, egyszeri pályázati  díjat kell fizetni az Emberi Erőforrások 
Támogatáskezelő folyószámlájára. Ennek az összege 3000 forint. Az összeget úgy kell 
teljesíteni, hogy a közlemény rovatba a pályázati kiírás kódja,  illetve a pályázó adószáma 
bekerüljön. A banki kivonatot pedig fel kell tölteni az EPER elnevezésű elektronikus 
pályázati rendszerbe.  Miután a napirendhez nem volt hozzászólás, szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Pályázati díj teljesítése 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata felhatalmazza az elnököt, hogy az Emberi 
Erőforrások Támogatáskezelő Magyar Államkincstárnál vezetett folyószámlájára 3000 Ft pályázati díj 
átutalásáról gondoskodjon. Az összeg teljesítését bizonyító banki kivonatot a kiírás szerint fel kell 
tölteni az EPER elektronikus pályázati rendszerébe.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2013. november 10.  
 
 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:   
 
118/2013.(X.30.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Pályázati díj teljesítése 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata felhatalmazza az elnököt, hogy az Emberi 
Erőforrások Támogatáskezelő Magyar Államkincstárnál vezetett folyószámlájára 3000 Ft 
pályázati  díj átutalásáról  gondoskodjon. Az összeg teljesítését bizonyító banki kivonatot a 
kiírás szerint fel kell tölteni az EPER elektronikus pályázati rendszerébe.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2013. november 10.    
 
 

4. Felhatalmazás pécsi emlékkonferencián előadóként való részvételre 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre 2013. november 22-23-án Pécsett, „A 
Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjára” kétnapos 
emlékkonferenciát rendez.  
A nemzetközi program szervezői egyik előadónak engem kértek fel, hogy beszámoljak a nemzetközi 
hallgatóságnak Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának málenkíj robottal kapcsolatos 
tevékenységéről. Azt javaslom a testületnek, hogy a részvétellel kapcsolatos költségeket a 2013. évi 
költségvetésében szerepeltesse az önkormányzat.  
 
Kérem a testületet, hogy a pécsi konferencián előadóként való részvételre a határozati javaslatban 
foglaltak szerint felhatalmazni szíveskedjenek. 
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Árvay Attila elnök ismerteti, hogy a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi 
Köre 2013. november 22-23-án Pécsett, „A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emléknapjára” kétnapos emlékkonferenciát rendez.  
A nemzetközi program szervezői egyik előadójának őt kérték fel, hogy beszámoljon a 
nemzetközi hallgatóságnak Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának málenkíj 
robottal kapcsolatos tevékenységéről. Az elnök azt javasolja a testületnek, hogy kapjon a 
részvételre felhatalmazást és az ezzel kapcsolatos kiadásokat 2013. évi költségvetésében 
szerepeltesse az önkormányzat. Miután a napirendhez nem volt hozzászólás, szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Felhatalmazás pécsi emlékkonferencián előadóként való részvételre 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata felhatalmazza az elnököt, hogy előadóként részt 
vegyen a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre által 2013. november 22-23-án 
Pécsett megrendezésre kerülő „A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások 
emléknapjára” elnevezésű kétnapos emlékkonferencián. 
Az ezzel kapcsolatos költségeket az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szerepelteti.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2013. november 23.  
 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:   
 
119/2013.(X.30.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Felhatalmazás pécsi emlékkonferencián előadóként való részvételre 

  
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata felhatalmazza az elnököt, hogy 
előadóként részt vegyen a  Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre által 
2013. november 22-23-án Pécsett megrendezésre kerülő  „A Szovjetunióba hurcolt magyar 
politikai rabok és kényszermunkások emléknapjára” elnevezésű kétnapos emlékkonferencián. 
Az ezzel kapcsolatos költségeket az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szerepelteti.   
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2013. november 23.   
 
 
Árvay Attila elnök további napirendi pont és hozzászólás hiányában a rendkívüli ülést 
berekeszti. 
 

K.m.f. 
 
 
 

              Árvay Attila sk.     Braun Istvánné sk. 
                   elnök                         jegyzőkönyv-hitelesítő 


