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11/2019. sz. JEGYZŐKÖNYV  

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban 2019. november 4. napján 

18.00 órakor megtartott rendkívüli Német Önkormányzat Fertőrákos nyílt ülésén. 

Jelen vannak:     

Huber Hedvig Erzsébet Elnök, 

Filóné Pákozdi Zsuzsanna Elnök-helyettes, 

Egyed Balázs Péter képviselő, 

Fuchsné Sugár Judit képviselő, 

Honecker Anikó képviselő, 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető, 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző, 

Dr. Nagy Attila jegyző, jegyzőkönyvvezető. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, minden képviselő 

jelen van, az ülést megnyitom. Öt napirendi pontunk van, van kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem 

szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendi pontokat 

fogadta el: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

44/2019. (XI. 4.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete 2019. november 4-i nyílt rendkívüli ülésén az 

alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. A Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019. évi költségvetése 

jelenlegi állásának áttekintése. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök. 

 

2. A Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019/2020. tanévkezdéséről 

szóló intézményvezetői tapasztalatok ismertetése. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök. 

 

3. Márton napi program. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök. 

 

4. Adventi programok. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök. 

 

5. Egyebek. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet Elnök 

Határidő: azonnal 
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Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk rá az első napirendi pontra. Az iskola 2019. évi költségvetésének jelenlegi állása. Átadom a szót a 

gazdálkodási ügyintézőnek. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző: 

Köszönöm. Kiosztásra került a képviselők részére a Pénzforgalmi Infó, ahol az előirányzatok jelenlegi állása 

látható rovatonként. Elnök Asszony kért még tőlünk egy táblázatot havi bontásban is, ezt is elkészítettük és 

kiosztottuk. Az idei év 2 hónapjában még 10.257 e Ft támogatás várható, így az idei évben nem lesz 

fennakadás.  

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

A PM Infóból a teljesülések %-a is látszódik. Vannak olyan tételek, melyek elérték a 100 %-ot, valamik még 

nem. Ezekre majd oda kell figyelni. Amit a gazdálkodási ügyintéző elkészített ugyanazzal az ellátmánnyal 

számolt, mint eddig. A létszám táblázatból sajnos az látszódik, hogy nagy visszafizetendő összeg lesz a jövő 

évben. 152 fő alapján igényeltük a normatívát, a 2019. októberi tényadat 126 fő. Ez 25 fős csökkenés, ez kb. 

13 millió forintos visszafizetést jelent. Jövő évben lesz olyan hónap, amikor nem kapunk normatívát. Az év 

végéig jók leszünk, de ezzel a visszafizetéssel számolnunk kell. Kicsit meg kell fogni a pénzt.  

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Jók a számaink, az idei évben a pályázati visszafizetés miatt ki tudtunk gazdálkodni 13 millió forintot. 

Jövőre nem tudjuk mennyi lesz a beiratkozó gyerek, de többel számolunk, mert az óvodában idén sok 

gyereket visszatartottak. A normatíván pedig tudunk változtatni. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

2020. márciusáig nem emelkedik a létszám, tehát nem tudunk a normatíván változtatni. 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

De ez költségvetésileg nem okoz problémát. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Szeptember hónapban a költségvetési támogatás 10 millió forint volt, a kifizetés pedig 12 millió forint. 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

A költségvetésben az előirányzatok között tudunk átcsoportosítani. Teljesen stabil a költségvetésünk.  

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Le kell ülnünk ezt négyszemközt megbeszélni, mert úgy látom, nem jutunk előbbre. 

 

Palkovits János polgármester: 

Le kell tisztázni most pontosan, hogy mindenki tudja! Mennyi tartalék van? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

A tartalékot pontosan nem tudjuk, az iskola számláján most 10 millió forint van, de nem tudjuk, mikor jött be 

a normatíva, mikor mennek ki a bérek, milyen kifizetések lesznek stb. Ahogy számoltunk, jövő évben kb. 2 

millió Ft / hó összeggel kevesebb normatívát kapunk. 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

A normatíva fedezi a kiadásokat. Bérjellegű kiadásokban nincs változás, de a dologi oldalon volt tartalék, 

ebből fizettük ki a 13 millió forintot. 
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Csigó Viktor: 

A tanulólétszámban csak csökkenéssel lehet számolni? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

25 fővel lett kevesebb a létszám, ha több lesz, a többletet megkapjuk.  

 

Csigó Viktor: 

Van arra reális esély, hogy aki elvitte a gyerekét az iskolából, az vissza is hozza? 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Félévkor is szokott mozgás lenni. A KIR listából nem látszanak a magántanulók (3 fő) és a felfüggesztett 

tanulók (4 fő), akik jelenleg külföldön tanulnak, valamint az SNI-s gyerekek a létszám szempontjából 2-3-4 

főnek számítanak. 

 

Palkovits János polgármester: 

Bérek és rezsiköltségek, valamint állandó kiadások mellett van az iskolának évi 10-12 millió forintja, amit 

szabadon használhat fel. Ebből lettek az interaktív táblák, szekrények, új padok stb. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Ez jó, mert ezek a beruházások már nem fognak jelentkezni jövőre. 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Mindkét iskola épület készen van, komplett fűtéscserével. 

 

Palkovits János polgármester: 

Mondd el, mi az, ami 100 %-on áll a költségvetésben. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Pl. normatív jutalmak, szakmai anyagok. Úgy gondoltam, Karácsony előtt szoktak jutalmat fizetni. Mi akkor 

szeretnénk. 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Pedagógusnapon kaptak jutalmat. Az előirányzatok között átcsoportosítok, ha szükséges. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Jutalmazásra javaslatunk szerint kell majd átcsoportosítás. A fenntartó biztosítja a költségvetést, ez alapján 

működik az iskola. Az átcsoportosításokat velünk kell megbeszélni, nem utólag átvezettetni. 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Decemberben a tervezéskor ezt nem lehet pontosan belőni. Például felveszek valakit tanárnak, a bérköltsége 

függ a végzettségétől és sok mindentől. Ezért van havi PM Infó, hogy lássuk, hogyan állunk. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Az októberi létszámadatok alapján számolunk és megnézzük, hogy be kell e avatkoznunk. 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

A második féléves tantárgyfelosztásnál a gyereklétszám meghatározza, hogy ki mennyi órát kap, így tudunk 

esetleg takarékoskodni. 
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Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Az első osztályban 8 fő van, ezért nagyon kevés költségvetési támogatást kapunk, viszont szerintem Rea 

nénit nem lehet máshova áttenni, hiszen ő az 1.osztály osztályfőnöke, tanítója. 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Januárban a tantárgyfelosztásnál lehet mozgás. Taníthat máshol is. 

 

Csigó Viktor: 

Ezek a szakmai kérdések nem az igazgató kompetenciái? Az igazgató vezeti az intézményt, ez nem a 

fenntartó feladata. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Most a költségvetésükről beszélünk. Fontos az előrelátás.  

 

Egyed Balázs Péter képviselő: 

Fontos, hogy tájékoztatást kapjunk a jelenlegi helyzetről, meg kell találnunk a megfelelő kommunikációt. 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Az iskola egyszemélyi vezetéssel működik, a költségvetésért előirányzaton belül én felelek. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

A fenntartó biztosítja a költségvetést, a módosításokat a fenntartóval egyeztetni kell. Ebbe egy 

tantárgyfelosztás, szakmai anyag beszerzése és egy jutalom is bele tartozik. Ez a rendkívüli ülés is azért jött 

létre, ha bele kell nyúlni, meg tudjuk tenni. 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Úgy nem lehet tárgyalni valamiről, hogy nincs előterjesztés, nincs írásos anyag. Akkor lehet érdemi vitát 

folytatni, ha mindenki előtt ugyanaz van. Gazdasági, könyvelési dolgokról vitát folytatni laikusokkal, nem 

szakemberekkel őrülten veszélyes. 

 

Palkovits János polgármester: 

Te hangulatot próbálsz kelteni. Nincs baj a költségvetéssel. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Idén nem lesz baj, mert több pénzt kapunk, mint a jogos. Ilyen létszámcsökkentés az iskola történetében nem 

volt még. Ebben a két hónapban nem lesz probléma, jövőre viszont elég sok pénzt vissza kell fizetni, ha 

megtörténik a 2019.év elszámolása.  

 

Csigó Viktor: 

Nagy volt a mozgás az iskolában, gyerekek is elmentek tanárok is mozogtak. Én mint helyi lakos, helyi 

vállalkozó azt vettem észre, hogy mostanra összerázódott a testület. Tapasztalt pedagógusok jöttek. A saját 

vállalkozásomban is azt látom, hogy nagyon nehéz szakembereket találni, az igazgatónak a hozott anyagból 

kell dolgoznia. Ha az elmúlt három évet nézem vissza, volt fluktuáció, Judit a 3. igazgató. Személyes 

tapasztalaton, hogy valamilyen szinten beállt a tanári kar függetlenül a tanulólétszámtól. Meghirdették 

korábban az SNI-s osztályt, akkor sokan hozták az SNI-s gyerekeiket. Ezzel megemelkedett a kvóta. A 

mostani vezetés nem tehet a gyerek létszám csökkenéséről. Tény és való, voltak tanári változások és 

szerintem lesznek is Ezt nem lehet egyszemélyre rásrófolni. Személyes tapasztalatom, a gyerekem szeret 
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iskolába járni. Azért vagyunk itt most szülők, akiknek idejár a gyereke, hogy elmondjuk, meg vagyunk 

elégedve a vezetéssel. Az hogy elszámolási és kommunikációs gondok vannak, én nagyon remélem, hogy 

lesz annyira mind az önkormányzatban és az iskola részéről is, hogy ezt össze lehet hozni, hogy ez jó legyen. 

Az aki pedagógusként még dolgozik Magyarországon, azt meg kell becsülni. Remélem, hogy ez a testület is 

arra esküdött föl, hogy ez a dolog tudjon működni tovább. Személytől függetlenül, nem akarom lerakni senki 

mellé a voksomat. Én nem vittem el a gyerekemet Sopronba én nem teszem ki annak, hogy utazzon. Azért 

van Fertőrákoson iskola, hogy használjuk ki, ráadásul, hogy német nyelvű, ami külön sztárság. 

  

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönjük szépen. A tantestületről mi is jókat hallunk és jó a véleményünk. 

 

Fuchsné Sugár Judit képviselő: 

Szintén fertőrákosi gyakorló szülőként hadd mondjam el, hogy nagyon jó a tanári gárda, az a célunk, hogy ez 

így is maradjon. 

 

Csigó Viktor: 

Ezért jöttünk, hogy ezt halljuk, köszönjük. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönöm, amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a pénzügyi helyzetről szóló beszámoló 

elfogadásáról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

45/2019. (XI. 4.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 2019. évi költségvetése jelenlegi állásának szóló beszámolót és azt elfogadta. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet Elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Az Intézményvezető Asszonyt szeretném megkérdezni, hogy a 

2019/2020. tanévkezdés kapcsán milyen tapasztalatai vannak. Milyenek a szaktanárok, mennyire van vele 

megelégedve stb. 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Az idei év ugyanúgy rendben indult, mint a tavalyi, minden tanári állás be van töltve, új pedagógusok 

megítélése pozitív. Az emberi tényező nagyon nehezen tervezhető, azt el kell fogadni, hogy Fertőrákos egy 

kis falu, abban a pillanatban, ha pl. Sopronban van egy kedvezőbb állás, kevesebbet kell utazni, abban a 

pillanatban elmennek a tanárok. El kell fogadni azt, ami miatt én nagyon aggódom, hogy a kialakult hangulat 

nagyon nem kedvez annak, hogy a tanári kart meg tudjuk tartani. Ezért mondtam azt, hogy nagyon pozitívan 

és nagyon pártolóan kellene végre az iskolához állni, nagyon elismerően kell nyilatkozni a pedagógusokról, 

mert a szülők, vagy az idegenek elképzelni nem tudják, milyen munkát végeznek a pedagógusok a 

gyerekekkel. Tavalyi év beszámolóban is szerepel, hány versenyen szerepeltünk és hány versenyről hoztuk el 

a díjakat. Itt értékes pedagógusi munka folyik. Csak pozitív dolgokat tudok mondani, mert ha negatív dolgok 

lennének, ezért van a próbaidő. 
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Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Mennyi a próbaidő és tervezel-e elbocsátást? 

 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

3 hónap. Nem tervezem. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Mi sem szeretnénk ezt. Tavalyi évben elmentek tanárok már az év elején. 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

A kiválasztásnál a legjobb választásnak tűntek. Az iskola érzékeny dolog, azért kell nagyon óvatosan 

belenyúlni a dolgokba. Megünnepeltük az állami ünnepeket, színes az iskolai programok kínálata. Ezt a 

törődést egy soproni iskola nem adja. 

 

Fuchsné Sugár Judit képviselő: 

Mit lehetne tenni, hogy a tanárok maradjanak? 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Elismerés és pozitív megerősítés. 

 

Csigó Viktor: 

És kp. 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Nem azért vannak a pályán a pedagógusok. A szülőknek nagy felelőssége van, ha az együttműködés 

kialakult a szülőkkel, az nagyon sokat számít. Többet, mint a pénz. A tavalyi év rengeteget ártott a 

közösségnek. 

 

Szabó Ildikó települési önkormányzati képviselő: 

Mint gyógypedagógus ütötte meg a fülemet, hogy SNI-s osztály indult. Ez mi, mit lehet róla tudni? 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

A korábbi igazgató szeretett volna indítani, de nem indult. 4 SNI-s gyerekünk van, utazó 

gyógypedagógusokkal oldjuk meg a fejlesztésüket. Elhívtam az elsősök osztályfőnökét, Rea nénit, hogy ő is 

el tudja mondani az elsősök évkezdését. 

 

Rozs Andrea: 

Szeptemberben szomorúan tapasztaltam, hogy csak 8 kisgyermekkel indult az első osztály. A mai 

kisgyermekekkel egyénileg sokat kell dolgozni, de mindent megteszünk ezügyben. Az óvoda után ez egy 

nagy váltás, hogy 45 percet kell ülniük egyhelyben, de szeptember óta rengeteget fejlődtek. A szülőkkel jó a 

kapcsolatom, remélem ez így is marad. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönjük a hozzászólásokat, amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk az iskola beszámolójáról. 

Megállapítom, hogy a beszámolót 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk. 
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Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

46/2019. (XI. 4.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 2019/2020. tanévkezdéséről szóló intézményvezetői beszámolót és azt 

elfogadta. 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Márton napi rendezvény. A testület szeretné a falu rendezvényeit 

támogatni. Láttuk az iskola honlapján a plakátot, de nem tudjuk a pontos programot. Tudunk-e valamiben 

segíteni? 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

A tavalyi évhez hasonlóan 17.00 órakor indul a menet az Egészségház elől, a gyerekek a menetben énekelni 

fognak, a betonpályán pedig műsort adnak elő. Utána süti kínálás lesz a 8. osztályosok bevonásával. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

A német Önkormányzat pl. pogácsával hozzájárulhat? Forralt bor? 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Örülnénk a pogácsáknak. Iskola rendezvényen nem pártoljuk az alkohol fogyasztást. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Azért kérdeztem a forralt bort, mert régen a Puskás Sörkert udvarán volt a Márton Nap zárása, ahol felnőttek 

is bekapcsolódhattak az ünneplésbe. 

 

Filóné Pákozdi Zsuzsanna képviselő: 

Az óvoda is felvonul? 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Az óvoda hétfőn ünnepel. 

 

Filóné Pákozdi Zsuzsanna képviselő: 

Miért? 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Így alakult. Mariannal ma is beszéltem, azt mondta, hogy sok óvodás be fog csatlakozni a menetbe. Nincs 

gond a két intézmény között, ők szeretnék külön is megünnepelni. A felvonulást iskolai rendezvény, ha a 

Német Önkormányzat komolyabbat akar, azt korábban el kell kezdeni, de mi nyitottak vagyunk. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a határozati javaslatot 5 

igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadtuk: 
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Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

47/2019. (XI. 4.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett Márton napi felvonulást és annak megrendezését 

támogatja. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet Elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Adventi programok. Korábban a faluban az alakult ki, hogy mind a 

négy adventi hétvégét megtartottuk a templomban, de ezt már az utóbbi időben nem tudtuk lefedni, mert a 

fúvósegyesület időközben megszűnt. Az énekkar december 15-én lép fel, az Atyával beszéltem, 

rendelkezésünkre bocsátja a templomot. Azt szeretném kérdezni, hogy az iskola gondolkodott-e már 

műsoron és mikorra? 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Még nem, de az iskola és óvoda december 20-ával leáll. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Nem is arra a hétvégre gondoltunk, hanem a Mikulás napjához közeli hétvégére. Számíthatunk az iskolára? 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Természetesen. A Mikuláshoz közeli időpontot az óvoda szokta megtartani. Az iskola és az óvoda külön 

szokta tartani az ünnepséget.  

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: Szeretném megkérdezni polgármester urat, hogy a települési önkormányzat 

tervez-e részt venni vagy szervez-e adventi programot? 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem tervez. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Akkor a negyedik időpontra mi keresünk fellépőt. Az időpontokat még egyeztetjük. Az előző években az 

Atya felajánlotta a templom mögötti iskolaépületet, ahol agapéra meghívta a lakosokat, de szerintem idén 

ilyen nem lesz. Ide is be lehetne vonni a szülőket. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadtuk: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

48/2019. (XI. 4.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta az Adventi Programokkal 

kapcsolatos teendőket és megbízza azok szervezésével és a programok lebonyolításával az Elnököt. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet Elnök 

Határidő: 2019. 12. 22. 
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Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk rá az egyebekre. Mikulás csomag 

 

Orbánné Kalmár Judit Krisztina Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető: 

Minden gyerek szokott kapni az óvodában és az iskolában. A szülők sokat segítenek a csomagolásban. A 

német önkormányzat vehetne csomagokat, vagy támogathatna minket pénzzel is.  

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Jobb lenne, ha számlára vásárolnánk. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, 

hogy a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadtuk: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

49/2019. (XI. 4.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta Mikulás csomagok beszerzésével 

kapcsolatos teendőket és megbízza az Elnököt, hogy a következő rendes testületi ülésre nyújtson be 

előterjesztést a Mikulás csomagok megvásárlására. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet Elnök 

Határidő: 2019. 11. 18. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

A Német Önkormányzat a november 18-i rendes ülésén tárgyalja a települési önkormányzattal kötött 

Együttműködési megállapodás felülvizsgálatát. Azt szeretném kérdezni a jelen lévő Polgármester Úrtól, 

hogy lehetséges lenne, hogy a települési és a nemzetiségi önkormányzat egy együttes ülésen tárgyalja meg a 

megállapodást? 

 

Palkovits János polgármester: 

Nincs akadálya. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

                Huber Hedvig Erzsébet    Filóné Pákozdi Zsuzsanna 

     Elnök                Elnök-helyettes 
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