
Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat  

Képviselő-testülete  

8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. 

 

Szám:1/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

  

 

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015.február 12-én 19.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen voltak:  

Veisz Györgyné  elnök 

Farkas-Rujzam Anikó  elnökhelyettes 

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 

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

jelenléti ív alapján megállapította, hogy a nemzetiségi képviselők közül 3 fő megjelent, 0 fő 

pedig távolmaradt, így a testület határozatképes. 

Az elnök a nyilvános ülést megnyitotta. 

 

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. 

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: 

1/2015. (II.12.) NN.Ökh. sz. határozat 



Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 

FEBRUÁR 12-i nyilvános, alakuló ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

3.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

2014/2015-ös tanév I.félévéről szóló igazgatóhelyettesi beszámoló elfogadásáról 

   Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

4.) Előterjesztés irodaszer vásárlásról 

   Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

5.) Előterjesztés a Raiffeisen Bankkal kötött számlavezetési szerződés felmondásáról 

és új költségvetési számlaszerződés megkötéséről 

   Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

2/2015. (II.12.) NN.Ökh.sz. határozat: 
I. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó fizetési kötelezettség megállapításához nem rendelkezik saját bevétellel.

  

II. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015-2016-2017-2018. évben 

adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal.  

 

A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére  

 



Felelős: Veisz Györgyné            

elnök 

Határidő: értelemszerű 

 

2.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

3/2015. (II.12.) NN.Ökh.sz. határozat: 

 

I. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 

költségvetésének 

 

a) bevételi főösszegét 390 ezer Ft-ban, azaz háromszázkilencvenezer 

forintban, 

b) kiadási főösszegét 390 ezer Ft-ban, azaz háromszázkilencvenezer 

forintban 

határozza meg. 

 

II.  A nemzetiségi önkormányzatnak létszámkerete nincs. 

 

III. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtási 

szabályai: 

 

1.) Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait a 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke és a jegyző (Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak 

közreműködésével) látja el. 

 

2.) A testület a pénzforgalmának lebonyolítása érdekében pénzeszközeit 2015. 

február 28-ig a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12085004-01332355-

00100009 számú önálló pénzforgalmi számlán helyezi el és ezen keresztül 

gondoskodik Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat tartozásainak és 

működési kiadásainak kiegyenlítéséről, illetve teljesítéséről. 

 

3.) A jegyző biztosítja Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat – 

Farkasgyepű Község Önkormányzat vagyonából – elkülönített vagyonának 

külön nyilvántartását. 

 



4.) Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget 

kizárólag annak elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi 

önkormányzati képviselő vállalhat. 

 

5.) A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 

esetén a pénzügyi ellenjegyzést az önkormányzat gazdasági szabályzatában 

meghatározott személyek végezhetnek. 

 

6.) A nemzetiségi önkormányzat előirányzatai terhére kizárólag a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke (ill. akadályoztatása esetén elnökhelyettese) jogosult 

utalványozásra. 

 

7.) A nemzetiségi önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben a 

felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulása mértékét. 

 

8.) A nemzetiségi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása 

kizárólag a testület hatáskörébe tartozik. 

9.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2015. évi költségvetési kiadások 

teljesítése során elsősorban a helyi hitélet, a német nemzetiségi kultúra, a német 

nemzetiségi hagyományok ápolásának valamint a német nemzetiségi nevelés 

és oktatás támogatására kiemelt figyelmet fordít. 

10.) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési 

rendelet módosítása. 

11.)Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 

felhatalmazza az elnököt, illetve az elnökhelyettest, hogy az Önkormányzat 

érdekét szolgáló támogatásokat az Önkormányzat nevében megpályázza. A 

pályázat benyújtásáról az elnök, illetve elnökhelyettes a képviselő-testületet a 

következő testületi ülésen tájékoztatnia kell. 

 

A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére  

 

Felelős: Veisz Györgyné            

elnök 

Határidő: Folyamatos, tárgyév december 31-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

2014/2015-ös tanév I.félévéről szóló igazgatóhelyettesi beszámoló elfogadásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

4/2015. (II.12.) 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 2014/2015-ös tanév 

I.félévéről szóló igazgatóhelyettesi beszámolót jelen határozat melléklete szerint 

elfogadja.  

Felelős: Veisz Györgyné elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.) Napirend: Előterjesztés irodaszer vásárlásról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

5/2015. (II.12.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

képviselő-testület jegyzőkönyveinek nyomtatása, sokszorosítása érdekében 

legfeljebb 30.000,-Ft, azaz harmincezer forint összegért fénymásolópapírt, 

tintapatront, egyéb irodaszert vásárol.   

Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Veisz Györgyné             

      elnök 

Határidő: azonnal 

 

5.) Napirend: Előterjesztés a Raiffeisen Bankkal kötött számlavezetési szerződés 

felmondásáról és új költségvetési számlaszerződés megkötéséről 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

6/2015. (II.12.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Raiffeisen Bank zrt-vel (1054 Budapest, Akadémia u.6.) 2012. március 2. napján 

A074G3 számon kötött bankszámlaszerződést felmondja és a nemzetiségi 

önkormányzat bankszámlavezetésére szerződést köt a Szentgál és Vidéke 

Takarékszövetkezettel.   

Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 



Felelős: Veisz Györgyné             

      elnök 

Határidő: azonnal 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 20.00 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Veisz Györgyné      Farkas-Rujzam Anikó 

 elnök                                                                   elnökhelyettes 

                                                                                            (jegyzőkönyv hitelesítő) 

 

 

 

 


