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Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 
      

Jegyzőkönyv 
               Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 

        Képviselő-testülete 2014. március 18-án tartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  Árvay Attila, Braun Istvánné, Tóth Lászlóné, a képviselő-testület 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, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag egyetért, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
30/2014.(III.18.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. március 18-ai 
rendkívüli üléséről készülő jegyzőkönyvének hitelesítőjévé Braun Istvánné elnök-helyettest 
választja meg. 
 
Árvay Attila elnök javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, amely megegyezik a 
meghívóban közöltekkel. A képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Meghívó, javasolt napirend: 

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

2014. március 18-án (kedd) 10.00 órától 
a szerencsi Polgármesteri Hivatal aljegyzői irodájában 

TARTJA RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT, 
melyre 

tisztelettel meghívom. 
 
Napirend: 
 
1.Az önkormányzat facebook oldalának létrehozása. 

Előterjesztő: Árvay Attila elnök  
 

2.Települési önkormányzatok megkeresése a regionális málenkij robot emlékmű megvalósításának 
támogatása ügyében. 

Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

3.Szerencs németországi testvértelepüléseinek tájékoztatása a nemzetiségi önkormányzat 
tevékenységéről. 

Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 
4.Társrendezőként való közreműködés málenkij robot tudományos konferencia szervezésében.  

Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
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5. Zempléni Múzeum megbízása könyvértékesítéssel. 

Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

6. Könyvértékesítés meghatározása  
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
7. Részvétel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nyílt napján – tudományos 

konferencia egyeztetése. 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
8. Pénzeszközök banki lekötése.  

Előterjesztő: Árvay Attila elnök  
 

9. Választási tájékoztató szervezése. 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

10. Részvétel rendkívüli elnökségi ülésen. 
Előterjesztő: Árvay Attila 
 

 
 

31/2014.(III.18.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: napirend elfogadása 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.március 18-ai 
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Napirend: 
 

1. Az önkormányzat facebook oldalán létrehozása. 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök  

 
2. Települési önkormányzatok megkeresése a regionális málenkij robot emlékmű 

megvalósításának támogatása ügyében. 
          Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

3. Szerencs németországi testvértelepüléseinek tájékoztatása a nemzetiségi 
önkormányzat tevékenységéről. 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
4. Társrendezőként való közreműködés málenkij robot tudományos konferencia 

szervezésében.  
           Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

5. Zempléni Múzeum megbízása könyvértékesítéssel. 
     Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

6. Könyvértékesítés meghatározása  
           Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
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7. Részvétel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nyílt napján – 
tudományos konferencia egyeztetése. 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
8. Pénzeszközök banki lekötése.  
     Előterjesztő: Árvay Attila elnök  

 
9. Választási tájékoztató szervezése. 

Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
                

10. Részvétel rendkívüli elnökségi ülésen. 
Előterjesztő: Árvay Attila 
 

 
 
 

1. Az önkormányzat facebook oldalán létrehozása. 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat munkájának bemutatására szolgál az évenként megtartásra kerülő 
közmeghallgatás és jó visszhangja van a Házunk Tája című nemzetiségi lapnak, amelyet 
negyedévente juttatunk el a város valamennyi háztartásába. Ugyanakkor a helyi német 
nemzetiségi közösség jövője, a fiatalok minél nagyobb számban történő bevonása érdekében 
fontos, hogy az ifjúság által használt információs csatornákat is hatékonyan használjuk fel 
arra, hogy tevékenységünket népszerűsítsük.  
 
Ez utóbbi célnak az elérése érdekében azt javaslom, hogy Szerencs Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzat önálló facebook oldalt hozzon létre, és ezen keresztül rendszeresen adjon 
tájékoztatást az elvégzett munkáról a közösségi oldalon.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a facebook oldal létrehozásáról az előterjesztésben 
foglaltak szerint dönteni szíveskedjenek. 
 

 

Árvay Attila elnök kiemeli, hogy az önkormányzat munkájának bemutatására szolgál az 
évenként megtartásra kerülő közmeghallgatás és jó visszhangja van a Házunk Tája című 
nemzetiségi lapnak, amelyet negyedévente juttatnak el a város valamennyi háztartásába.  
Ugyanakkor a helyi német nemzetiségi közösség jövője, a fiatalok minél nagyobb számban 
történő bevonása érdekében fontos, hogy az ifjúság által használt információs csatornákat is 
hatékonyan használjuk fel arra, hogy tevékenységünket népszerűsítsék.  
Ez utóbbi célnak az elérése érdekében azt javasolja, hogy Szerencs Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzat önálló facebook oldalt hozzon létre, és ezen keresztül rendszeresen adjanak 
tájékoztatást az elvégzett munkáról a közösségi oldalon.  
 
Braun Istvánné képviselő egyetértett a javaslattal, hangsúlyozva az oldal folyamatos 
frissítésének a fontosságát.  
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Árvay Attila elnök miután a napirendhez nem volt további hozzászólás, szavazásra bocsátja 
a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogad, és az alábbi döntést hozza:   
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Az önkormányzat facebook oldalán létrehozása. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a szerencsi német nemzetiségi közösséghez tartozó 
fiatalok tájékoztatására önálló facebook oldalt hoz létre.  Az információs felületre fotóként az 
önkormányzat magyar nyelvű logója, háttérképként a 2010-es eskütétel kerüljön fel. A facebook 
oldalra legalább havi rendszerséggel kerüljenek fel hírek a nemzetiségi önkormányzat, illetve a helyi 
német nemzetiségi közösség életéből. 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. március 31.  
 
 
32/2014. (III. 18.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Az önkormányzat facebook oldalán létrehozása. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a szerencsi német nemzetiségi 
közösséghez tartozó fiatalok tájékoztatására önálló facebook oldalt hoz létre.  Az információs 
felületre fotóként az önkormányzat magyar nyelvű logója, háttérképként a 2010-es eskütétel 
kerüljön fel. A facebook oldalra legalább havi rendszerséggel kerüljenek fel hírek a 
nemzetiségi önkormányzat, illetve a helyi német nemzetiségi közösség életéből. 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. március 31.  
 
 
 
2.  Települési önkormányzatok megkeresése a regionális málenkij robot emlékmű 
megvalósításának támogatása ügyében. 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat nyolc érintett települési és regionális német 
nemzetiségi önkormányzattal regionális málenkíj robot emlékmű létesítését határozta el Szerencsen. 
Az emlékhely felavatásának tervezett időpontja 2014. november 25. Az előzetes költségkalkuláció 
alapján az emlékmű megvalósítása megközelítőleg ötmillió forintba kerül.  
A költségekhez az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatás és az állíttatók 
hozzájárulása mellett további források bevonása szükséges.  
Hajdanán a szerencsi gyűjtőtáborba a város térségének több mint harminc településéről hurcoltak el 
embereket, amit a közelmúltban e témakörben elvégzett tudományos kutatás adatai is alátámasztanak.  
Ezért azt javaslom, hogy az emlékmű megvalósításába próbáljuk meg bevonni az érintett települési 
önkormányzatokat. Az emlékhely létesítésére kötött konzorciumi szerződésben szerepel, hogy a 
kegyeleti célra legalább 200 ezer forintot felajánlók neve támogatóként felkerülhet az emlékműre, 
aminek a lehetőségét ajánljuk fel a helyhatóságoknak. 
 



 5

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a települési önkormányzatok megkereséséről az 
előterjesztésben foglaltak szerint dönteni szíveskedjenek. 
 
 
 
Árvay Attila elnök ismerteti, hogy nyolc érintett települési és regionális német nemzetiségi 
önkormányzattal regionális málenkíj robot emlékmű létesítését határozták el Szerencsen. Az 
emlékhely felavatásának tervezett időpontja 2014. november 25. Az előzetes 
költségkalkuláció alapján az emlékmű megvalósítása megközelítőleg ötmillió forintba kerül.  
A költségekhez az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatás és az állíttatók 
hozzájárulása mellett további források bevonása szükséges.  
Hajdanán a szerencsi gyűjtőtáborba a város térségének több mint harminc településéről 
hurcoltak el embereket, amit a közelmúltban e témakörben elvégzett tudományos kutatás 
adatai is alátámasztanak.   
Ezért azt javasolja, hogy az emlékmű megvalósításába próbálják meg bevonni az érintett 
települési önkormányzatokat. Az emlékhely létesítésére kötött konzorciumi szerződésben 
szerepel, hogy a kegyeleti célra legalább 200 ezer forintot felajánlók neve támogatóként 
felkerülhet az emlékműre, aminek a lehetőségét ajánljuk fel a helyhatóságoknak. 
 
 
Braun Istvánné képviselő fontosnak tartja a teleülési önkormányzatok megkeresését. 
 
Tóth Lászlóné képviselő szerint a helyhatóságok részéről bizonyosan lesz együttműködési 
szándék.  
 
Árvay Attila miután a napirendhez nem volt további hozzászólás, szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
egyhangúlag elfogad, és az alábbi döntést hozza:   
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Települési önkormányzatok megkeresése a regionális málenkij robot emlékmű 
megvalósításának támogatása ügyében. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a regionális málenkíj robot emlékmű 
megvalósításának gesztoraként úgy határoz, hogy az emlékhely-létesítés pénzügyi hátterének a 
megteremtése érdekében felajánlja az egykori elhurcolásokban érintett települések önkormányzatainak 
az emlékműállításban támogatóként való közreműködés lehetőségét.  
A testület felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az állíttatók által 2013. június 1-jén aláírt 
konzorciumi szerződés alapján azoknak a neve, akik legalább 200 ezer forinttal járulnak hozzá az 
emlékhely létrehozásához, támogatóként felkerül az emlékmű talpazatára.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. május 31.  
 
 
33/2014. (III. 18.) NNÖ 
Határozat  
Tárgy: Települési önkormányzatok megkeresése a regionális málenkij robot emlékmű 
megvalósításának támogatása ügyében. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a regionális málenkíj robot emlékmű 
megvalósításának gesztoraként úgy határoz, hogy az emlékhely-létesítés pénzügyi hátterének 
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a megteremtése érdekében felajánlja az egykori elhurcolásokban érintett települések 
önkormányzatainak az emlékműállításban támogatóként való közreműködés lehetőségét.  
A testület felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az állíttatók által 2013. június 1-jén aláírt 
konzorciumi szerződés alapján azoknak a neve, akik legalább 200 ezer forinttal járulnak 
hozzá az emlékhely létrehozásához, támogatóként felkerül az emlékmű talpazatára.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. május 31.  
 
 
3. Szerencs németországi testvértelepüléseinek tájékoztatása a nemzetiségi 
önkormányzat tevékenységéről. 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs két németországi testvértelepüléssel rendelkezik, ahol figyelemmel kísérik, mi történik 
Hegyalja Kapujában. Önkormányzatunk az elmúlt időszakban kapcsolatot létesített Geisenheim és 
Malchin polgármestereivel, valamint a Geisenheimi Testvérvárosi Egyesülettel. Ennek a 
partnerségnek köszönhető többek között, hogy a civil szervezet 250 eurót ajánlott fel 2012 őszén a 
szerencsi német nemzetiségi óvodai csoport támogatására.  
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt év végi közmeghallgatáson számolt be a 
2013-ben elvégzett munkáról és a 2014-es tervekről. Fontosnak tartom, hogy a tájékoztatóból 
összegzést készítsünk és azt juttassuk el a malchini és a geisenheimi városházára, valamint a 
testvérvárosi egyesület vezetéséhez. A címzetteket ajándékozza meg a testület egy-egy 
tiszteletpéldánnyal a málenkij robot szerencsi vonatkozásait bemutató német-magyar kétnyelvű 
kiadvánnyal.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a német polgármesterek és egyesületi vezetők 
tájékoztatásáról az előterjesztésben foglaltak szerint dönteni szíveskedjenek. 
 
 
Árvay Attila elnök kiemeli, Szerencs két németországi  testvértelepüléssel rendelkezik, ahol 
figyelemmel kísérik, mi történik Hegyalja Kapujában. A nemzetiségi önkormányzat az elmúlt 
időszakban kapcsolatot létesített Geisenheim és Malchin polgármestereivel, valamint a 
Geisenheimi Testvérvárosi Egyesülettel. Ennek a partnerségnek köszönhető többek között, 
hogy a civil szervezet 250 eurót ajánlott fel 2012 őszén a szerencsi német nemzetiségi óvodai 
csoport támogatására.  
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt év végi közmeghallgatáson 
számolt be a 2013-ben elvégzett munkáról és a 2014-es tervekről.  Az elnök fontosnak tartja, 
hogy a tájékoztatóból összegzést készítsenek és azt eljuttassák el a malchini és a geisenheimi 
városházára, valamint a testvérvárosi egyesület vezetéséhez.  A címzetteket ajándékozza meg 
a testület egy-egy tiszteletpéldánnyal a málenkij robot szerencsi vonatkozásait bemutató 
német-magyar kétnyelvű kiadvánnyal.  
Miután a napirendhez nem volt hozzászólás, a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Szerencs németországi testvértelepüléseinek tájékoztatása a nemzetiségi önkormányzat 
tevékenységéről. 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat az elmúl évi közmeghallgatásra összeállított 
tájékoztatóból készített kivonat megküldésével tájékoztatja a németországi Geisenheim és Malchin 
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polgármestereit, valamint a Geisenheimi Testvérvárosi Egyesület vezetését a képviselőtestület 2013. 
évi tevékenységéről és a 2014-es esztendőre vonatkozó tervekről. Az önkormányzat a közelmúltban a 
kiadásában megjelent, a málenkij robot szerencsi vonatkozásait bemutató kiadványból 
tiszteletpéldányt biztosít a két város polgármesterének és a a geisenheimi civil szervezet vezetőjének 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. március 31.  
 
 

34/2014. (III. 18.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Szerencs németországi testvértelepüléseinek tájékoztatása a nemzetiségi 
önkormányzat tevékenységéről. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat az elmúl évi közmeghallgatásra 
összeállított tájékoztatóból készített kivonat megküldésével tájékoztatja a németországi 
Geisenheim és Malchin polgármestereit, valamint a Geisenheimi Testvérvárosi Egyesület 
vezetését a képviselőtestület 2013. évi tevékenységéről és a 2014-es esztendőre vonatkozó 
tervekről. Az önkormányzat a közelmúltban a kiadásában megjelent, a málenkij robot 
szerencsi vonatkozásait bemutató kiadványból tiszteletpéldányt biztosít a két város 
polgármesterének és a a geisenheimi civil szervezet vezetőjének 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. március 31.  
 

 
4. Társrendezőként való közreműködés málenkij robot tudományos konferencia 
szervezésében.  
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt év őszén kötött együttműködési 
megállapodást a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karával. A felsőoktatási 
intézménnyel aláírt dokumentumban többek között szerepel a málenkij robot- kutatásban való 
kölcsönös közreműködés.  
A tárgykörben 2014 októberében Kolozsváron tudományos konferenciát rendeznek, amelyben 
társrendezőként való közreműködésre Murádin János Kristóf kari kancelláron keresztül 
önkormányzatunk felkérést kapott. Ugyancsak társrendezőként működik közre az esemény 
megszervezésében a Gulágkutatók Nemzetközi Társasága.  
A társrendezőség konkrét anyagi támogatás biztosításával nem jár, azonban anyagi lehetőségeink 
ismeretében hozzájárulhatunk a tudományos esemény sikeréhez. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a tudományos konferencia megtartásában társrendezőként 
való közreműködésről az előterjesztésben foglaltak szerint dönteni szíveskedjenek. 
 
 
Árvay Attila elnök felidézi, hogy  Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat az 
elmúlt év őszén kötött együttműködési megállapodást a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem kolozsvári karával. A felsőoktatási intézménnyel aláírt dokumentumban 
többek között szerepel a málenkij robot-kutatásban való kölcsönös közreműködés.  
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A tárgykörben 2014 októberében Kolozsváron tudományos konferenciát rendeznek, amelyben 
társrendezőként való közreműködésre Murádin János Kristóf kari kancelláron keresztül az 
önkormányzat felkérést kapott. Ugyancsak társrendezőként működik közre az esemény 
megszervezésében a Gulágkutatók Nemzetközi Társasága.   
A társrendezőség konkrét anyagi támogatás biztosításával nem jár, azonban anyagi 
lehetőségeink ismeretében hozzájárulhatnak a tudományos esemény sikeréhez. 
Miután a napirendhez nem volt hozzászólás, az elnök szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:  
 

Döntési javaslat: 
Tárgy: Társrendezőként való közreműködés málenkij robot tudományos konferencia 

szervezésében.  
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat társrendezőként közreműködik a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karán 2014 októberében málenkij robot 
témakörben megtartásra kerülő tudományos tanácskozás megszervezésében.   
A képviselőtestület az esemény anyagi támogatásáról a 2014. évi költségvetése alakulásának 
a függvényében később hoz döntést. 
 

Felelős: elnök 
Határidő: folyamatos  
 
 
35/2014. (III. 18.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Társrendezőként való közreműködés málenkij robot tudományos konferencia 
szervezésében.  
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat társrendezőként közreműködik a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karán 2014 októberében málenkij 
robot témakörben megtartásra kerülő tudományos tanácskozás megszervezésében.   
A képviselőtestület az esemény anyagi támogatásáról a 2014. évi költségvetése alakulásának a 
függvényében később hoz döntést. 
 

Felelős: elnök 
Határidő: folyamatos  
 
 
5. Zempléni Múzeum megbízása könyvértékesítéssel. 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt év decemberében 200 példányban, majd 
idén januárban további 100 példányban jelentette meg a málenkíj robot szerencsi vonatkozásait 
bemutató kiadványt.  
A kötethez önkormányzatunknál juthatnak hozzá az érdeklődők. Annak érdekében, hogy a könyv minél 
szélesebb körben elérhető legyen, sikerült megállapodni a szerencsi Zempléni Múzeum vezetésével.  
A közgyűjtemény igazgatója a nemzetiségi önkormányzat és az intézmény között fennálló 
együttműködési megállapodás szellemében vállalja, hogy térítés nélkül végzik a kiadvány értékesítését. 
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Jegyzőkönyvben történik a példányok és az eladáshoz szükséges számlatömb átadása.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a múzeumi könyvértesítésről az előterjesztésben foglaltak 
szerint dönteni szíveskedjenek.  
 
 
 
Árvay Attila elnök kiemeli, hogy Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat az 
elmúlt év decemberében 200 példányban, majd idén januárban további 100 példányban 
jelentette meg a málenkíj robot szerencsi vonatkozásait bemutató kiadványt.  
A kötethez önkormányzatunknál juthatnak hozzá az érdeklődők. Annak érdekében, hogy a 
könyv minél szélesebb körben elérhető legyen, sikerült megállapodni a szerencsi Zempléni 
Múzeum vezetésével.  
A közgyűjtemény igazgatója a nemzetiségi önkormányzat és az intézmény között fennálló 
együttműködési megállapodás szellemében vállalja, hogy térítés nélkül végzik a kiadvány 
értékesítését.  Jegyzőkönyvben történik a példányok és az eladáshoz szükséges számlatömb 
átadása.  
Miután a napirendhez nem volt hozzászólás, a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Zempléni Múzeum megbízása könyvértékesítéssel. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a Zempléni Múzeummal korábban megkötött 
együttműködési megállapodás alapján megbízza a közgyűjteményt a képviselőtestület által kiadott, a 
málenkij robot szerencsi vonatkozásait bemutató kiadvány értékesítésével. Az eladás feltételeit a felek 
az átadott példányszámot, az árat, az értékesítés és az elszámolás módját tartalmazó szerződésben 
rögzítik.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. március 31.  
 
 
36/2014. (III. 18.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Zempléni Múzeum megbízása könyvértékesítéssel. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a Zempléni Múzeummal korábban 
megkötött együttműködési megállapodás alapján megbízza a közgyűjteményt a 
képviselőtestület által kiadott, a málenkij robot szerencsi vonatkozásait bemutató kiadvány 
értékesítésével. Az eladás feltételeit a felek az átadott példányszámot, az árat, az értékesítés és 
az elszámolás módját tartalmazó szerződésben rögzítik.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. március 31.  
 
 
6. Könyvértékesítés meghatározása. 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 



 10

Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt év decemberében hozott döntés arról, 
hogy a Jóvátették azt, amit el sem követhettek című kiadványt 500 forint/darab áron értékesíti.  
 
Az elmúlt pályázati elszámolása hívta fel a figyelmünket a fenti ármeghatározásban egy pontosítás 
szükségességére.  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a német-magyar kétnyelvű kiadvány 200 példányban való 
megjelentetéséhez 100 ezer forinttal járult hozzá. Ezekből a könyvekből az önkormányzat bevételre 
nem tehet szert, így terjesztésük tiszteletpéldányként történik.  
Az 500 forintos egységár a minisztériumi támogatás nélkül megjelentetett kiadványokra vonatkozik.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a könyvár-meghatározásról az előterjesztésben foglaltak 
szerint dönteni szíveskedjenek.  
 
 
Árvay Attila elnök felidézi, hogy Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat az 
elmúlt év decemberében hozott döntés arról, hogy a Jóvátették azt, amit el sem követhettek 
című kiadványt 500 forint/darab áron értékesíti. Az elmúlt pályázati elszámolása hívta fel a 
figyelmünket a fenti ármeghatározásban egy pontosítás szükségességére.  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a német-magyar kétnyelvű kiadvány 200 példányban 
való megjelentetéséhez 100 ezer forinttal járult hozzá. Ezekből a könyvekből az 
önkormányzat bevételre nem tehet szert, így terjesztésük tiszteletpéldányként történik.  
Az 500 forintos egységár a minisztériumi támogatás nélkül megjelentetett kiadványokra 
vonatkozik.  
Miután a napirendhez nem volt hozzászólás, a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Könyvértékesítés meghatározása. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a málenkij robot szerencsi vonatkozásait bemutató 
kiadvány azon példányait értékesíti 500 Ft/darab áron, amelyhez a Nemzeti Erőforrások 
Minisztériuma nem biztosított hozzájárulást. A szaktárca által támogatott köteteket terjesztési 
tiszteletpéldányként történik.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: folyamatos  
 
 
37/2014. (III. 18.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Könyvértékesítés meghatározása. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a málenkij robot szerencsi vonatkozásait 
bemutató kiadvány azon példányait értékesíti 500 Ft/darab áron, amelyhez a Nemzeti 
Erőforrások Minisztériuma nem biztosított hozzájárulást. A szaktárca által támogatott 
köteteket terjesztési tiszteletpéldányként történik.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: folyamatos.  
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7. Részvétel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nyílt napján – tudományos 
konferencia egyeztetése. 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
kolozsvári kara között fennálló együttműködési megállapodásban szerepel, hogy a felsőoktatási 
intézmény elsősorban német nyelvi tanulmányok folytatására szívesen fogad hallgatói sorába 
szerencsi fiatalokat.  
Az egyetemen idén április 10-én tartanak nyílt napot, ami jó lehetőséget kínál az őszi málenkij robot 
konferenciával kapcsolatos előzetes személyes egyeztetésre.  
Azt javaslom, hogy a nyílt napra utazás lehetőségét az önkormányzat hirdesse meg a szerencsi 
fiatalság körében. Az utazás módjáról a jelentkezők létszámának az ismeretében később szülessen 
döntés.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a nyílt napon való részvételről az előterjesztésben foglaltak 
szerint dönteni szíveskedjenek.  
 
 
Árvay Attila ismerteti, hogy Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári kara között fennálló együttműködési 
megállapodásban szerepel, hogy a felsőoktatási intézmény elsősorban német nyelvi 
tanulmányok folytatására szívesen fogad hallgatói sorába szerencsi fiatalokat.  
Az egyetemen idén április 10-én tartanak nyílt napot, ami jó lehetőséget kínál az őszi málenkij 
robot konferenciával kapcsolatos előzetes személyes egyeztetésre.  
Azt javasolja, hogy a nyílt napra utazás lehetőségét az önkormányzat hirdesse meg a szerencsi 
fiatalság körében. Az utazás módjáról a jelentkezők létszámának az ismeretében később 
szülessen döntés.  
Miután a napirendhez nem volt hozzászólás, a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Részvétel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nyílt napján – tudományos 
konferencia egyeztetése. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselteti magát a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem kolozsvári kara április 10-ei nyílt napján, ahol személyes egyeztetésre lesz 
lehetőség a 2014 októberében megrendezésre kerülő málenkij robot konferencia rendezésében 
társszervezőkéként való közreműködésről.  A nyílt napon való részvétel lehetőségét a képviselőtestület 
meghirdeti a szerencsi tanulóifjúság körében. Az utazás módjáról a jelentkezők létszámának 
ismeretében születik majd döntés.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. április 10.  
 
 
38/2014. (III. 18.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Részvétel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nyílt napján – 
tudományos konferencia egyeztetése. 
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Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselteti magát a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem kolozsvári kara április 10-ei nyílt napján, ahol személyes 
egyeztetésre lesz lehetőség a 2014 októberében megrendezésre kerülő málenkij robot 
konferencia rendezésében társszervezőkéként való közreműködésről.  A nyílt napon való 
részvétel lehetőségét a képviselőtestület meghirdeti a szerencsi tanulóifjúság körében. Az 
utazás módjáról a jelentkezők létszámának ismeretében születik majd döntés.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. április 10.  
 
 
8.  Pénzeszköz banki lekötése 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt évi takarékos gazdálkodásnak és az 
eredményes munkavégzésnek köszönhetően jelentős pénzmaradvánnyal nyitotta az idei esztendőt és 
2,3 millió forintot meghaladó összeget kapott feladatalapú támogatásként.  
Ennek köszönhetően több mint 3,5 millió forint van a bankszámlánkon, ami megalapozza az idei 
tevékenységünket.  
Ebből az összegből 2 millió forint előreláthatólag nem kerül felhasználásra a következő negyedévben, 
ezért indítványozom ezen pénznek négy, egyenként 500 ezer forintos részletben három hónapra történő 
lekötését a számlavezető pénzintézetnél.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a pénzlekötésről az előterjesztésben foglaltak szerint dönteni 
szíveskedjenek.  
 
 
Árvay Attila elnök kiemeli, hogy az elmúlt évi takarékos gazdálkodásnak és az eredményes 
munkavégzésnek köszönhetően jelentős pénzmaradvánnyal nyitottak az idei esztendőt és 2,3 
millió forintot meghaladó összeget kaptak feladatalapú támogatásként.  
Ennek köszönhetően több mint 3,5 millió forint van a bankszámlájukon, ami megalapozza az 
idei tevékenységüket.  
Ebből az összegből 2 millió forint előreláthatólag nem kerül felhasználásra a következő 
negyedévben, ezért indítványozza ezen pénznek négy, egyenként 500 ezer forintos részletben 
három hónapra történő lekötését a számlavezető pénzintézetnél.  
 
Braun Istvánné és Tóth Lászlóné képviselők egyaránt örömmel nyugtázta, hogy az 
önkormányzat eredményes feladatellátását és gazdálkodását, aminek köszönhetően 2014-ben 
is megfelelő pénzeszköz áll rendelkezésükre céljaik megvalósítására.  
 
Árvay Attila elnök további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Pénzeszköz banki lekötése 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat kamatbevételei növelése érdekében a 
folyószámláján rendelkezésre álló összegből 2 millió forint szabad felhasználású anyagi forrást három 
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hónapra leköt a számlavezető banknál. Az összeg lekötése négy, egyenként 500 ezer forintos részletben 
történik.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. március 31.  
 
 
39/2014.(III. 18.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Pénzeszköz banki lekötése 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat kamatbevételei növelése érdekében a 
folyószámláján rendelkezésre álló összegből 2 millió forint szabad felhasználású anyagi 
forrást három hónapra leköt a számlavezető banknál. Az összeg lekötése négy, egyenként 500 
ezer forintos részletben történik.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. március 31.  
 
 
9. Választási tájékoztató szervezése 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat az 2014. évi nemzetiségi országgyűlési választások 
eredményessége érdekében a szerencsi német nemzetiségi közösség körében 2014. március 14-én 
tájékoztatót szervez, amelynek megtartásához kérem a képviselőtestület utólagos hozzájárulását.  
Bízom abban, hogy a program hozzájárulhat majd ahhoz, hogy a szerencsi német nemzetiségi 
közösség tagjai legalább a megyei átlagnak megfelelően vesznek részt az előzetes regisztrációban.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóhoz való utólagos hozzájárulásról az 
előterjesztésben foglaltak szerint dönteni szíveskedjenek.  
 
 
Árvay Attila: Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat az 2014. évi nemzetiségi 
országgyűlési választások eredményessége érdekében a szerencsi német nemzetiségi közösség 
körében 2014. március 14-én tájékoztatót szervez, amelynek megtartásához kérem a 
képviselőtestület utólagos hozzájárulását.  
Bízom abban, hogy a program hozzájárulhat majd ahhoz, hogy a szerencsi német nemzetiségi 
közösség tagjai legalább a megyei átlagnak megfelelően vesznek részt az előzetes 
regisztrációban.  
Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogad, és az 
alábbi határozatot hozza:  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Választási tájékoztató szervezése 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat utólagosan hozzájárulását adja a 2014. évi 
nemzetiségi országgyűlési választások kapcsán március 14-én elnöki-jelölti tájékoztató megtartásához. 
A rendezvény költségeire az önkormányzat 18 400 forintot különít el a 2014. évi költségvetésében.  
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Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. március 18.  
 
 

40/2014. (III. 18.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Választási tájékoztató szervezése 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat utólagosan hozzájárulását adja a 2014. évi 
nemzetiségi országgyűlési választások kapcsán március 14-én elnöki-jelölti tájékoztató 
megtartásához. A rendezvény költségeire az önkormányzat 18 400 forintot különít el a 2014. 
évi költségvetésében.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. március 18.  
 
 
10. Részvétel rendkívüli elnökségi ülésen. 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010 óta tagja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesületnek. A civil szervezet elnöke a 2014. évi nemzetiségi 
országgyűlési választásokkal kapcsolatosan rendkívüli elnökségi ülést hívott össze, amelynek a 
meghívója tegnap érkezett meg.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az elnökségi ülésen való részvételhez az előterjesztésben 
foglaltak szerint hozzájárulni szíveskedjenek.  
 
 
Árvay Attila elnök ismerteti, Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010 óta 
tagja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesületnek. A 
civil szervezet elnöke a 2014. évi nemzetiségi országgyűlési választásokkal kapcsolatosan 
rendkívüli elnökségi ülést hívott össze.  
Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogad, és az 
alábbi határozatot hozza:  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Részvétel rendkívüli elnökségi ülésen. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az elnököt a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 2014. március 19-ei rendkívüli elnökségi ülésén 
való részvételre. Az utazás költségét a testület a 2014. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. március 19.  
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Határozat 
Tárgy: Részvétel rendkívüli elnökségi ülésen. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az elnököt a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 2014. március 19-ei 
rendkívüli elnökségi ülésén való részvételre. Az utazás költségét a testület a 2014. évi 
költségvetésében biztosítja.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. március 19.  
 
 
 
Árvay Attila további napirendi pont és hozzászólás hiányában a rendkívüli ülést berekeszti. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
              Árvay Attila sk.       Braun Istvánné sk. 
                     elnök                         jegyzőkönyv-hitelesítő 


