
Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat  

Képviselő-testülete  

8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. 

 

Szám:8/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

  

 

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 

október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen voltak:  

Alföldi András  HVB elnöke 

Veisz Györgyné  nemzetiségi képviselő, korelnök 

Farkas-Rujzam Anikó  nemzetiségi képviselő 

Hock Attila  nemzetiségi képviselő 

Meghívottak: 

Takácsné Légrádi Edina polgármester 

dr. Ádám Renáta   jegyző 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 

dr. Ádám Renáta jegyző 

Alföldi András HVB elnöke és Veisz Györgyné korelnök köszöntötte a nyilvános, alakuló 

képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 

nemzetiségi képviselők közül 3 fő megjelent, így a testület határozatképes. 

A korelnök nyilvános alakuló ülést megnyitotta. 

 

Korelnök javasolta, hogy a magyar nyelven készült jegyzőkönyv hitelesítésére a testület 

Farkas-Rujzam Anikó nemzetiségi képviselőt jelölje ki.  A képviselő-testület az elnök 

javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Farkas-

Rujzam Anikó nemzetiségi képviselőt jelölte ki a testületi ülésről készített magyar nyelvű 

jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Korelnök javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

fogadja el.  

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület a korelnök javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a meghozta a következő határozatot: 



33/2014. (X.17.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 

17-i nyilvános, alakuló ülésének napirendje: 

1.) Tájékoztató a választás végleges eredményéről 

Előadó: Alföldi András 

Helyi Választási Bizottság elnöke 

2.) Képviselők eskütétele. 

Előadó: Veisz Györgyné 

Korelnök 

3.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi 

megbízatású elnökének megválasztásáról  

Előadó: Veisz Györgyné 

korelnök  

4.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi 

megbízatású elnökhelyettesének megválasztásáról  

Előadó: elnök  

5.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjának megállapításáról 

Előadó: elnök  

6.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatának felülvizsgálatáról 

Előadó: elnök  

7.) Szóbeli előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

2014/2015.tanévre vonatkozó munkaterve elfogadásával kapcsolatos egyetértési jog 

gyakorlásáról 

  Előadó: elnök  

8.) Szóbeli előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

házirend módosításának elfogadásával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról 

  Előadó: elnök  

9.) Tájékoztatás (vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, képzésen történő részvételi 

kötelezettségről, feladatalapú támogatás szempontrendszeréről) 

Előadó: dr.Ádám Renáta 

     jegyző 

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.)Napirend: Tájékoztató a választás végleges eredményéről 

Előadó: Alföldi András 

Helyi Választási Bizottság elnöke 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Elnök az előterjesztésben szereplőek szerint tájékoztatta a képviselőket.  

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

határozati javaslatot fogadja el: 

…/2014. (X.17.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi 

Választási Bizottság beszámolóját a német nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2014. október 12-én lezajlott választásának végleges eredményéről elfogadja. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2014.október 12-i német nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásának munkái eredményesen zárultak, a szavazás 

érvényes és eredményes volt. 

A Képviselő-testület a választási eredményeket a Helyi Választási Bizottság 

beszámolója alapján a következők szerint tudomásul veszi: 

Farkasgyepű német nemzetiségi képviselőjelöltek a következő szavazatszámot érték 

el: 

Név, jelölő szervezet: Leadott érvényes szavazat: 

Hock Attila VM Német Önk. és Elektorok Közössége 47 db 

Farkas-Rujzam Anikó VM Német Önk. és Elektorok Közössége 43 db 

Veisz Györgyné VM Német Önk. és Elektorok Közössége 45 db 

Az elért szavazatszám alapján Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselői: 

Hock Attila VM Német Önk. és Elektorok Közössége 

Farkas-Rujzam Anikó VM Német Önk. és Elektorok Közössége 

Veisz Györgyné VM Német Önk. és Elektorok Közössége 

 

 

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: 



34/2014. (X.17.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi 

Választási Bizottság beszámolóját a német nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2014. október 12-én lezajlott választásának végleges eredményéről elfogadja. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2014.október 12-i német nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásának munkái eredményesen zárultak, a szavazás 

érvényes és eredményes volt. 

A Képviselő-testület a választási eredményeket a Helyi Választási Bizottság 

beszámolója alapján a következők szerint tudomásul veszi: 

Farkasgyepű német nemzetiségi képviselőjelöltek a következő szavazatszámot érték 

el: 

Név, jelölő szervezet: Leadott érvényes szavazat: 

Hock Attila VM Német Önk. és Elektorok Közössége 47 db 

Farkas-Rujzam Anikó VM Német Önk. és Elektorok Közössége 43 db 

Veisz Györgyné VM Német Önk. és Elektorok Közössége 45 db 

Az elért szavazatszám alapján Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselői: 

Hock Attila VM Német Önk. és Elektorok Közössége 

Farkas-Rujzam Anikó VM Német Önk. és Elektorok Közössége 

Veisz Györgyné VM Német Önk. és Elektorok Közössége 

2.) Napirend: Képviselők eskütétele. 

Előadó: Veisz Györgyné 

korelnök 

 (Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

Veisz Györgyné korelnök felkérte a képviselő-testület tagjait a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 100. §-a szerinti eskü letételére. 

A képviselő-testület tagjai az esküt letették. 

3.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi 

megbízatású elnökének megválasztásáról  

Előadó: Veisz Györgyné korelnök 

Veisz Györgyné korelnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 91. § (3) bekezdése szerint az érintett kezdeményezésére a 

testület zárt ülésben választhatja meg az elnököt. A 93. § (2) bekezdése alapján a zárt ülésen 



tárgyalt ügyekben titkos szavazás is tartható, a jelen lévő képviselők több mint a felének 

kezdeményezésére.  

Korelnök javasolta, hogy a képviselő-testület az Önkormányzat elnökét nyilvános szavazással 

válassza. 

A képviselő-testület a korelnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett nyílt szavazást rendelt el.  

Farkas-Rujzam Anikó nemzetiségi képviselő javasolta, hogy elnöknek Veisz Györgynét 

válasza meg a testület.  

A képviselők a javaslattal egyetértettek.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Farkas-Rujzam Anikó nemzetiségi képviselő 

javasolta, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

…/2014. (X.17.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnökének  Veisz 

Györgyné német nemzetiségi képviselőt választja. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület a korelnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

35/2014. (X.17.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnökének  Veisz 

Györgyné német nemzetiségi képviselőt választja. 

4.)Napirend: Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi 

megbízatású elnökhelyettesének megválasztásáról  

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény szerint az érintett kezdeményezésére a testület zárt ülésben 

választhatja meg az elnökhelyettest. Elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az 

Önkormányzat elnökhelyettesét nyílt szavazással válassza. 

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

tartózkodás mellett nyílt szavazást rendelt el.  

Meglátása szerint Farkas-Rujzam Anikó lenne leginkább alkalmas az elnökhelyettesi posztra.  



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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

…/2014. (X.17.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elnökhelyettesének Farkas-Rujzam Anikó német nemzetiségi önkormányzati 

képviselőt választja. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület a korelnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

36/2014. (X.21.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elnökhelyettesének Farkas-Rujzam Anikó német nemzetiségi önkormányzati 

képviselőt választja. 

5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjának megállapításáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök előadta, hogy a képviselő-testület tagjai, mióta megalakult a német 

nemzetiségi önkormányzat nem állapítottak meg maguknak tiszteletdíjat. Előadta, hogy 

szeretné, ha ez a jövőben is így maradna. 

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

…/2014. (X.17.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai részére 

nem állapít meg tiszteletdíjat. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület a korelnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

37/2014. (X.21.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai részére 

nem állapít meg tiszteletdíjat. 



6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezeti 

és működési szabályzatának felülvizsgálatáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Veisz Györgyné elnök elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosítására a 

következő ülésen kerítsen sort a testület. Meglátása szerint, mivel 3 fős a testület nem szükséges 

külön bizottságokat létrehozni. A vagyonnyilatkozatok kezelésére és ellenőrzésére javasolta 

Farkas-Rujzam Anikó elnökhelyettest és Hock Attila önkormányzati képviselőt kijelölni.  

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

határozati javaslatot fogadja el: 

…/2014. (X.17.) NN.Ökh.sz. határozat:  

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván 

önkormányzati bizottságokat létrehozni, a vagyonnyilatkozatok kezelésére és 

ellenőrzésére Farkas-Rujzam Anikó elnökhelyettest és Hock Attila önkormányzati 

képviselőt jelöli ki.  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a 

nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatát 

fentiek ismeretében terjessze a képviselő-testület elé.  

Felelős: dr.Ádám Renáta 

 jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület a korelnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

38/2014. (X.17.) NN.Ökh.sz. határozat:  

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván 

önkormányzati bizottságokat létrehozni, a vagyonnyilatkozatok kezelésére és 

ellenőrzésére Farkas-Rujzam Anikó elnökhelyettest és Hock Attila önkormányzati 

képviselőt jelöli ki.  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a 

nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatát 

fentiek ismeretében terjessze a képviselő-testület elé.  

Felelős: dr.Ádám Renáta 

 jegyző 

Határidő: azonnal 



7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskola 2014/2015.tanévre vonatkozó munkaterve elfogadásával kapcsolatos egyetértési jog 

gyakorlásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  

Veisz Györgyné elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Városlődi Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola vezetője megkereste, hogy a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 27. §-ában foglaltak alapján Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete gyakorolja egyetértési jogát.  

Elnök az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 

…/2014. (X.17.) NN.Ökh. sz. határozat  

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi 

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2014/2015. évre vonatkozó 

munkaterve elfogadásával egyetért. 

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

 

Felelős: Veisz Györgyné             

elnök 

Határidő: azonnal 

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület a korelnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

39/2014. (X.17.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi 

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2014/2015. évre vonatkozó 

munkaterve elfogadásával egyetért. 

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

 

Felelős: Veisz Györgyné             

elnök 

Határidő: azonnal 

  



8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskola házirend módosításának elfogadásával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Az elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola vezetője megkereste, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 

törvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 27. §-ában 

foglaltak alapján Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

gyakorolja egyetértési jogát.  

Elnök az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 

…/2014. (X.17.) NN.Ökh. sz. határozat  

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi 

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola házirend módosításának 

elfogadásával egyetért. 

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

 

Felelős: Veisz Györgyné             

elnök 

Határidő: azonnal 

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület a korelnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

40/2014. (X.17.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi 

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola házirend módosításának 

elfogadásával egyetért. 

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

 

Felelős: Veisz Györgyné             

elnök 

Határidő: azonnal 

  

9.) Napirend: Vegyes ügyek 



A vegyes ügyek keretében dr. Ádám Renáta jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az 

irányadó jogszabályokról, összeférhetetlenségről, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, 

méltatlanságról, valamint az önkormányzati képviselők képzéséről.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 19.15 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Veisz Györgyné             Farkas-Rujzam Anikó 

 elnök                                                                   elnökhelyettes 

                                                                                            (jegyzőkönyv hitelesítő) 

 

 


