
Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat  

Képviselő-testülete  

8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. 

 

Szám:6/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

  

 

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 

2-án 17.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen voltak:  

Veisz Györgyné  elnök 

Farkas-Rujzam Anikó elnökhelyettes 

Hock Attila   képviselő  

 

Távolmaradt: Stribl Lászlóné  képviselő 

Meghívottak: 

Csőbör Károly polgármester 

dr. Ádám Renáta jegyző 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 

dr. Ádám Renáta jegyző 

Veisz Györgyné elnök köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A 

jelenléti ív alapján megállapította, hogy a nemzetiségi képviselők közül 3 fő megjelent, 1 fő 

pedig távolmaradt, így a testület határozatképes. 

Az elnök nyilvános ülést megnyitotta. 

 

Az elnök javasolta, hogy a magyar nyelven készült jegyzőkönyv hitelesítésére a testület Farkas-

Rujzam Anikó elnökhelyettest jelölje ki.  A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett 

és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Farkas-Rujzam Anikó elnökhelyettest 

jelölte ki a testületi ülésről készített magyar nyelvű jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Az elnök javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

fogadja el.  

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a meghozta a következő határozatot: 

25/2014. (VII.2.) NN.Ökh. sz. határozat 



Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 2-i 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői beosztására 

Staub Ildikó kinevezésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról  

 Előadó: Veisz Györgyné  

   elnök 

2.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

2013/2014.évi tanévéről szóló igazgatóhelyettesi tájékoztató elfogadásáról 

 Előadó: Veisz Györgyné  

   elnök 

3.) Előterjesztés nemzetiségi regisztráció ösztönzésére tájékoztató szórólap 

készítéséről 

  Előadó: Veisz Györgyné  

   elnök 

4.) Előterjesztés a Farkasgyepűn található kitelepítési emlékművekről tájékoztatás 

kapcsán 

 Előadó: Veisz Györgyné  

   elnök 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.)Napirend: Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői beosztására 

Staub Ildikó kinevezésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról  

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

26/2014. (VII.2.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetőjének 

kinevezésével kapcsolatos megkeresést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 



Staub Ildikó 8445 Városlőd, Strandvölgy u. 2/a. szám alatti lakos Városlődi Német 

Nemzetiségi Óvoda óvodavezetőjévé történő kinevezésével egyetért. 

 

A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Veisz Györgyné elnök 

Határidő: azonnal 

 

2.)Napirend: Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

2013/2014.évi tanévéről szóló igazgatóhelyettesi tájékoztató elfogadásáról 

 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

27/2014. (VII.2.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete élve a 

nemzetiségi önkormányzat működési területén ellátási kötelezettséggel 

rendelkező intézmények tevékenységével kapcsolatos véleményezési jogával a 

Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2013/2014.évi 

tanévéről szóló igazgatóhelyettesi tájékoztatót jelen határozat melléklete szerint 

elfogadja.  

Felelős: Veisz Györgyné elnök 

Határidő: azonnal 

 

3.)Napirend: Előterjesztés nemzetiségi regisztráció ösztönzésére tájékoztató szórólap 

készítéséről 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 



A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

28/2014. (VII.2.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi német 

nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítése érdekében a jelen 

határozat mellékletét képező szórólappal felhívja Farkasgyepű község 

lakosságának figyelmét a nemzetiségi regisztráció fontosságára.  

A képviselő-testület utasítja az elnököt a határozat mellékletét képező szórólap 

sokszorosításához és lakossághoz történő eljuttatásához szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Veisz Györgyné elnök 

Határidő: azonnal 

 

4.)Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepűn található kitelepítési emlékművekről tájékoztatás 

kapcsán 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

29/2014. (VII.2.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

együttműködve Tóth Ágnessel, a Magyar Tudományos Akadémia 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete kutatójával 

tájékoztatja, hogy Farkasgyepű községben a németek második világháború utáni 

elhurcolása, elűzetése, kitelepítése kapcsán emlékmű nem került felállításra.  

Felelős: Veisz Györgyné elnök 

Határidő: azonnal 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 18.20 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Veisz Györgyné             Farkas-Rujzam Anikó 

 elnök                                                                   elnökhelyettes 

                                                                                            (jegyzőkönyv hitelesítő) 

 


