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6/2020. sz. JEGYZŐKÖNYV  

Készült Fertőrákoson a Fő u. 190. sz. alatti Német Önkormányzat Fertőrákos hivatalos helyiségében 2020. 

július 7. napján 16.30 órakor megtartott rendkívüli Német Önkormányzat Fertőrákos nyílt ülésén. 

Jelen vannak:     

Huber Hedvig Erzsébet Elnök, 

Filóné Pákozdi Zsuzsanna képviselő, Elnök-helyettes, 

Egyed Balázs Péter képviselő, 

Fuchsné Sugár Judit képviselő, 

 

Maráz István Zsolt mb. intézményvezető (Fertőrákosi Általános Iskola és AMI), 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző, 

Dr. Nagy Attila jegyző, jegyzőkönyvvezető. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, egy képviselő jelezte, 

hogy nem tud az ülésen részt venni, az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Filóné Pákozdi 

Zsuzsanna Képviselő Asszonyt kérem fel. Kérem szavazzunk a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről. 

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, jegyzőkönyv hitelesítőnek Filóné Pákozdi Zsuzsannát a testület 

megszavazta. A napirendi ponthoz lenne módosítási javaslatom. Az eredeti meghívóban lévő 12. és 13. 

napirendi pontot vennénk előre, valamint egy új napirendi pontot szeretnék felvenni Német Önkormányzat 

Fertőrákos 2020. évi költségvetés teljesítési és tervadatainak megbeszélése címmel. Ez a 14., utolsó előtti 

napirendi pont lenne. Kérem szavazzunk az új napirend felvételéről és a napirendek sorrendjének cseréjéről. 

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal a módosítást elfogadta. Kérem szavazzunk a napirendekről. 

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

28/2020. (VII. 7.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete 2020. július 7-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Fertőrákos Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-

tervezet véleményezése (óvoda tekintetében egyetértési jog). 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök. 

 

2. Német Önkormányzat Fertőrákos 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló 

döntés. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök 

 

3. Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) 

intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatról szóló döntés. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök 

 

4. Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) mb. 

intézményvezetőjének 2019/2020. tanévről szóló beszámolója. 
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Előterjesztő: Maráz István mb. Intézményvezető 

 

5.  Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aktuális kérdések. 

Előterjesztő: Maráz István mb. Intézményvezető 

 

6.  Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) 

pedagógiai munka hatékonyságának értékeléséről szóló fenntartói döntés. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök  

 

7.  Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) 

tantárgyfelosztásáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök 

 

8. Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) 

nevelőtestületi kirándulásának támogatásáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök 

 

9. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő 

műfajainak támogatására kiírt pályázaton való részvételről szóló döntés. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök 

 

10. Deutsche Kalender c. könyvben megjelenő cikkről szóló döntés. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök 

 

11. Mi, svábok. Történetek magyarországi németekről című könyv elkészítéséhez adandó 

támogatásról szóló döntés. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök 

 

12. Német Dal és Kultúregyesület támogatása. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök 

 

13. Győrsövényház Község Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési 

megállapodás. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök 

 

14.  Német Önkormányzat Fertőrákos 2020. évi költségvetés teljesítési és tervadatainak 

megbeszélése. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök 

 

15. Egyebek. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet NÖ elnök 

Határidő: azonnal 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Mielőtt rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására, tájékoztatást adok a pandémiás helyzet alatt hozott elnöki 

határozataimról: 
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1/2020 NÖ Elnöki határozat Fertőrákosi Általános Iskola és AMI villamos rendszerének felújításának 

Ajánlattételi felhívásáról szóló döntés. 

 

2/2020 NÖ Elnöki határozat Fertőrákosi Általános Iskola és AMI 2020/2021. tanévében indított első osztály-

létszámkorlátának átlépésének engedélyezése.  

 

3/2020 NÖ Elnöki határozat Fertőrákosi Általános Iskola és AMI villamos rendszerének felújítására 

beérkezett ajánlatokról szóló döntés. 

 

4/2020 NÖ Elnöki határozat Fertőrákosi Általános Iskola és AMI villamos rendszerének felújításának 

műszaki ellenőrzéséről szóló döntés. 

 

5/2020 NÖ Elnöki határozat Fertőrákosi Általános Iskola és AMI igazgatói pályázatának kiírásáról és 

Szakértői Bizottság felállításáról szóló döntés. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Van kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Megállapítom, 

hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót. Térjünk rá az első napirendi pontra.  

2019. évi zárszámadása a települési önkormányzatnak. Az óvoda tartozik ránk, mint a működési 

területünkön óvodai ellátást biztosító intézmény 2 német nemzetiségi csoporttal, ott van egyetértési jogunk. 

Az óvoda részét külön nem látom. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Nincs külön szedve, csak a COFOG-ok alapján lehet látni, mi tartozik az óvodához. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

A szöveges értékelésben van szó az óvodáról? 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Csak a személyi feltételeknél térünk ki rá külön. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönöm. Van kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 

4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

29/2020. (VII. 7.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, különös tekintettel 

a működési területünkön a nemzetiségi óvodai nevelést biztosító intézményt, melyet a költségvetés 

tartalmaz és azt elfogadja. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri az Elnököt, hogy a települési 

önkormányzatot a döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök. 

Határidő: 2020. 07. 10. 
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Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Német Önkormányzat zárszámadása. Konszolidált bevételek és 

kiadások táblázatban az iskola költségvetése is szerepel, ezért ekkora az összeg. Következő oldalon már csak 

az önkormányzat van benne. Eltettünk 9 millió forintot tartalékba, valamint itt szerepel az önkormányzattól 

az EFOP pályázatra kapott összeg is. A bevétel és kiadás között 10.011.860 Ft a különbség, ez a 

költségvetési maradvány, ebből 8.657.509 forint tartalék a NÖK számlán maradt iskolai tartalék, 1.354.351 

forint a német önkormányzat. Javaslom, hogy a határozat szövege az alábbi 2 § (5) bekezdéssel egészüljön 

ki:  

 

2. § (5) A Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019. évi maradványából 8.657.509 

forint tartalék keletkezett, mely kötelezettséggel terhelt az alábbi bontásban: 

 

a) 2020. 01. 03. napján 4.000.000 forint a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

bankszámlájára utalva a 2019. december havi bérek kifizetése céljából. 

 

b) 2020. 05. 20. napján 3.760.367 forint az Emberi Erőforrás Minisztérium részére visszautalva a 2019. 

évi normatíva elszámolás visszafizetése céljából. 

 

c) 2020. 05. 20. napján a tartalékból fennmaradó 897.142 forint összeg a Fertőrákosi Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola részére cafetéria keret feltöltése céljából átutalva. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a módosítás elfogadásáról. Megállapítom, hogy a testület a 

módosítást 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Kérem szavazzunk a módosított határozati javaslatról. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta: 

  

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

30/2020. (VII. 7.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete a 2019. évi beszámolót megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza:  

1. § 

 

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 

a)    171.943.788 Ft bevétellel; 

b)    161.931.928 Ft kiadással; 

c)      10.011.860 Ft költségvetési maradvánnyal; 

d)     118.571.211  Ft mérleg főösszeggel 

e)      - 5.654.765 Ft mérleg szerinti eredménnyel 

jóváhagyja. 

 

2. § 

 

(1) A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási 

kiadások mérlegét az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 
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(2) A költségvetési bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2.  számú 

mellékletnek megfelelően fogadja el. 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 3. számú mellékletnek megfelelően elfogadja. 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat eredmény kimutatását a 4. számú mellékletnek 

megfelelően elfogadja 

(5) A Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019. évi maradványából 

8.657.509 forint tartalék keletkezett, mely kötelezettséggel terhelt az alábbi bontásban: 

 

a) 2020. 01. 03. napján 4.000.000 forint a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola bankszámlájára utalva a 2019. december havi bérek kifizetése céljából. 

 

b) 2020. 05. 20. napján 3.760.367 forint az Emberi Erőforrás Minisztérium részére 

visszautalva a 2019. évi normatíva elszámolás visszafizetése céljából. 

 

c) 2020. 05. 20. napján a tartalékból fennmaradó 897.142 forint összeg a Fertőrákosi 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére cafetéria keret feltöltése céljából 

átutalva. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök. 

Határidő: 2020. 07. 31. 

 

A működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási kiadások mérlegéről szóló 

melléklet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete, a költségvetési bevételek és kiadások kormányzati 

funkciónkénti megoszlásáról szóló melléklet jelen jegyzőkönyv 2.  számú melléklete, az önkormányzat 

mérlege jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete, az önkormányzat eredménykimutatása jelen jegyzőkönyv 4. 

számú melléklete. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. iskola igazgatói pályázat. Egy pályázat érkezett a jelenlegi 

megbízott Igazgató Úrtól. A pályázati anyagot mindenki megkapta, elolvashatta. A nevelőtestület, a 

háromtagú Szakértői Bizottság és a települési önkormányzat Képviselő-testülete is véleményezte a 

pályázatot. Az erről szóló jegyzőkönyveket megkaptuk. A nevelőtestület 17 igen szavazattal 0 nem szavazat 

ellenében támogatta a pályázatot. A Szakértői Bizottság kimerítően foglalkozott a témával, meghallgatták az 

Igazgató Urat. Felolvasom a Szakértői Bizottság javaslatát. 

 

Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök felolvassa a Szakértői Bizottság javaslatát,  

mely jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

A pályázó nem kért zárt ülést, azt szeretném kérdezni, hogy szeretné-e kiegészíteni a pályázatát szóban? 

 

Maráz István Zsolt mb. Igazgató: 

Nem, köszönöm, de a kérdésekre szívesen válaszolok. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

A pályázatban szerepelnek a kötelező mellékletek, a pályázó minden feltételnek megfelelt. Sok pályázatot 

láttam már, melyekben szakszövegek vannak, ezen látszik, hogy nem erről szól. A képviselőknek van 

kérdésük a pályázóhoz? 
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Filóné Pákozdi Zsuzsanna képviselő: 

Egyetértünk az Elnök Asszonnyal.  

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta: 

  

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

31/2020. (VII. 7.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákosi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) intézményvezetői pályázatára beérkezett 

pályázatot, a véleményezési jogkörben beérkezett tájékoztatásokat, és a pályázó meghallgatása után 

Maráz István Zsoltot nevezi ki a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményvezetői posztjára. 

 

A vezetői megbízás 2020. augusztus 15. napjától 2025. augusztus 14. napjáig szól. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri az Elnököt a pályázat nyertesével a 

vezetői kinevezésről szóló személyügyi iratok elkészíttetésére és azok aláírására. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az intézmény Alapító 

Okiratának és Működési engedélyének a kinevezés miatti módosítását lebonyolítsa, valamint a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (2) bekezdése alapján az oktatásért felelős 

minisztertől a miniszteri egyetértésről szóló hozzájárulást beszerezze. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet Elnök és dr. Nagy Attila jegyző 

Határidő: 2020. augusztus 15. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Gratulálok a kinevezéshez. 

 

Maráz István Zsolt mb. Igazgató: 

Köszönöm.  

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Az iskola 2019/2020. tanévzáró beszámolója. 

A tanévről szól, nem a költségvetési évet tárgyalja. Ez a beszámoló nem a költségekre van kihegyezve, 

hanem létszámadatokra, pedagógiai munkára, tanulmányi és versenyeredmények, az elvégzett feladatokra 

stb. Itt jegyezném meg, hogy az előző intézményvezető nem készítette el a 2019. 10. havi normatíva 

lemondást, amiből visszafizetés lett. 3,760.367 forintot kellett visszafizetni 2019.évre vonatkozóan és az első 

négy hónap vonatkozásában is volt visszafizetés, amelyet a május havi támogatásból vontak le. A 2019. évi 

tanulólétszám csökkent, emiatt kellett majd 7 millió forintot visszafizetni. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Van kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy 

a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta: 
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Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

32/2020. (VII. 7.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete, mint Fenntartó megtárgyalta a Fertőrákosi 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mb. Intézményvezetőjének 2019/2020. évi tanévzáró 

beszámolóját és azt elfogadja. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy az intézmény vezetőjét a 

döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet elnök 

Határidő: 2020. július 31. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Mielőtt áttérnénk a következő napirendi pontra, a mai napon kaptuk meg a Magyar Államkincstártól a 

határozatot, mely a 2018. év 9-12. hó közötti időszakra 20.127.833 forint összeg visszafizetését állapított 

meg. 2018. évben voltak hiányosságok az akkori intézményvezető munkájában. Orbánné Kalmár Judit 2019. 

decemberétől már nincs az iskola alkalmazásában, több kárt már nem tud okozni. Ezt persze nekünk kell 

eldöntenünk, hogyan gazdálkodjuk ki ezt az összeget, pl. nem tudnánk cafetéria-t adni, de ez rossz szájízt 

eredményezne. Adminisztratív hiba előfordulhat, de most többről van szó. Térjünk rá a következő napirendi 

pontra, az iskola aktuális kérdéseire, amibe ez is beletartozott. Mindenki megkapta az Igazgató Úr 

veszélyhelyzet alatt elkészített beszámolóit is. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, 

hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

33/2020. (VII. 7.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta Maráz István Zsolt mb. 

Intézményvezető beszámolóját a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával 

kapcsolatos aktuális kérdésekről és azt elfogadta. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet elnök 

Határidő: azonnal  

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

A pedagógiai munka hatékonyságának értékeléséről szóló fenntartói döntés. Törvény írja elő a tanév 

lezárásával, hogy a fenntartónak értékelnie kell a pedagógiai munkát. Ezt a nevelőtestületi értekezleten 

elhangzottak alapján tudtuk elkészíteni, mely 06. 16. napján volt, ezt mindenki megkapta. Elnök-helyettes 

Asszony elkészítette a javaslatot a pedagógiai munka értékeléséről. 

 

Filóné Pákozdi Zsuzsanna képviselő: 

Az értékelésben összegeztük az elvárásokat és a célok megvalósítását. Egy részlet az értékelésből: mind a 

vezetők, mind a dolgozók elkötelezettek a működtetésben. A nevelőtestület tagjai azonosulnak a célokkal és 

elvárásokkal. Az iskola életében nagy hangsúlyt kapott az intézményi tehetséggondozás feladatainak ellátása, 

a pályázati projektek megvalósítása a munkacsoportok feladatvállalása szerint. A nevelő-oktató tevékenység 

során alkalmazzák, a differenciálást, a kompetenciafejlesztéssel együtt járó egyénre szabott értékelést. 
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Minden tanuló számára egyformán biztosított a magas szintű szakmai képzés, a tehetséggondozás és a 

felzárkóztatás, valamint rendelkezésükre állnak a szakmai munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek. 

Az iskola feladatvállalásában szerepel az SNI-s gyermekek fogadása, szakszerű ellátása, integrálása, mely 

szakszemberek bevonásával sikeresen működik. 

A sikeres nevelő-oktató munka személyi feltételei mindvégig biztosítva voltak, az év közbeni személyi 

változásokat sikerült óraadókkal, új főállású pedagógusokkal megoldani,  

A tantestületi továbbképzések a továbbképzési terv alapján megvalósultak. 

A nevelőtestület együttműködése a helyi gyermekjóléti szolgálattal sikeresnek bizonyult. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Van kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy 

a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta: 

  

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

34/2020. (VII. 7.) 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 (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) pedagógiai munka hatékonyságának 

értékeléséről szóló dokumentumát és azt változatlan formában jóváhagyja. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnököt, hogy a döntésről az 

intézményvezetőt tájékoztassa. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet Elnök 

Határidő: 2020. július 15. 

 

A pedagógiai munka hatékonyságának értékeléséről szóló dokumentum  

jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Tantárgyfelosztás a következő napirendi pont. 

 

Maráz István Zsolt mb. Igazgató: 

Itt szeretném kérni a T. testületet, hogy ennek a tárgyalását csúsztassuk el, amíg lehet, mert át kell dolgozni. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Augusztus 31-ig kell elfogadni, augusztus 24-én hétfőn tarthatunk egy rendkívüli ülést. Előterjesztőként 

visszavonom az előterjesztés tárgyalását. Térjünk át a következő napirendi pontra. Nevelőtestületi 

kirándulás. Több körös egyeztetés folyt a tanárokkal egy egynapos kirándulás megszervezésére. Augusztus 

29. napján mennénk Wachau környékére, a költségek felét az önkormányzat, felét az iskola állná. Egy 

csapatépítés lenne az új tanév előtt. Van kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a 

határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozati 

javaslatot hozta: 

  

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

35/2020. (VII. 7.) NÖ számú H a t á r o z a t a  
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Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) nevelőtestületének 2020.augusztus 29. 

napjára tervezett kirándulásának támogatásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy - a Német 

Önkormányzat Fertőrákos és szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 19/2020. (II. 24.) NÖ számú 

Határozatának általános tartaléka terhére - a kirándulás 50 %-ának a költségeit, összesen 361.400 Ft, 

azaz háromszázhatvanegyezer-négyszáz forint összeget erre a célra elkülönít. 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnököt, hogy a fenti összegről 

kiállított számlát szabályszerűen kifizesse. 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet Elnök 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Csoóri Sándor Alap által kiírt pályázaton való részvétel.   

 

Maráz István Zsolt mb. Intézményvezető: 

2,3 milliárd forint áll rendelkezésre az alapban, most már nemzetiségi önkormányzat is tud pályázni. 300.000 

forinttól 5 millió forintig terjedő összegre lehet pályázni, arra gondoltam, hogy a műveszti iskolás gyerekek 

és pedagógusok részére nemzetiségi ruhákra pályáznánk. Táncházat is létre lehet hozni belőle. Önrész nincs. 

 

Filóné Pákozdi Zsuzsanna képviselő: 

Ki írja meg a pályázatot? 

 

Maráz István Zsolt mb. Intézményvezető: 

Én nagyon szívesen összerakom, de a Német Önkormányzat neve alatt kell futnia. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Mikor tudnál összetenni egy konkrét anyagot? Mert akkor arra rábólintanánk. 

 

Maráz István Zsolt mb. Intézményvezető: 

Jövő héten keddre. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönöm. Akkor most elvi hozzájárulásunkat tudjuk adni, jövő héten pedig a konkrét pályázat megismerése 

után újból döntünk. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta: 

  

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

36/2020. (VII. 7.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására 

kiírt pályázaton való részvételről szóló előterjesztést és azt támogatta. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI 

intézményvezetőjét, hogy 2020. 07. 14. napjáig állítsa össze a pályázatot  és küldje meg a Képviselő-

testületi tagok részére. 
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Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri az Elnök-helyettest, hogy a pályázati 

anyag összeállítása után hívjon össze egy rendkívüli ülést annak megtárgyalására. 

 

Felelős: Maráz István Zsolt mb. Intézményvezető és Filóné Pákozdi Zsuzsanna Elnök-helyettes 

Határidő: 2020. július 14., illetve 2020. július 17. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Deutsche Kalender kiadványban szeretnénk cikket megjelentetni. 

Elkezdtünk már anyagot gyűjteni. Május végén jelent meg a felhívás, hogy cikkeket várnak a kiadványba a 

nemzetiségi önkormányzatok tevékenységéről, a magyarországi németek múltjáról, jelenéről és jövőjéről, a 

mindennapi élet történéseiről tájszólásban és irodalmi nyelvben. 2019. évi adventi programokról írtunk egy 

cikket, amit ki kellene egészíteni a Hermina nénivel készült riporttal. Úgy döntöttünk, hogy ilyen rövid idő 

alatt nem tudunk összeállítani egy komoly munkát. Írtam tegnap a képviselőknek egy áthidaló javaslatot, 

hogy az adventi programok cikk keresztül szolgálna a Hermina néni életéről szóló rövidebb anyag, valamint 

a december 31-i népszokás mellett. Múlt és jelen paralel módon jelenhetne meg a cikkben. Ha elkészül, 

akkor még le kellene fordítani. A 3 szöveg külön-külön már elkészült, megküldtem e-mail-ben mindenkinek 

2 darab Hermina néniről készült képpel együtt. 

 

Filóné Pákozdi Zsuzsanna képviselő: 

Ezt bevállalom, nekiállok az összerakásának és a fordításnak. Az Adventről is keresek 2 jó képet. 

 

Egyed Balázs Péter képviselő: 

Ilyen rövid idő alatt ezt nem tartom megvalósíthatónak. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Ha megelégszünk ezzel az anyaggal, az megküldhető. A 2021. évi kiadványba már komolyabb anyaggal 

készülünk. Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozati 

javaslatot hozta: 

  

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

37/2020. (VII. 7.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Deutsche Kalender című 

könyvbe írandó cikkről szóló előterjesztést a magyarországi németek múltja, jelene és jövője paralel 

módon bemutatva és felhatalmazza az Elnök-helyettest, hogy azt a fenti kiadványban megjelentesse. 

 

Felelős: Filóné Pákozdi Zsuzsanna Elnök-helyettes 

Határidő: 2020. július 31. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Mi svábok című könyv. A szerkesztő Bihari Zoltán keresett meg 

minket. Költségvetésre tartozik, hogy tudunk-e forrást felszabadítani? Támogatásért cserébe megjelenhetünk 

a könyvben és kapunk tiszteletpéldányt. 110.000 forintért 2 oldalas megjelenés és 4 példány jár, 160.000 

forintért korlátlan megjelenés és 6 példány. A cikket nem mi írjuk, hanem ők.  

 

Egyed Balázs Péter képviselő: 

Azért fizetünk, hogy bekerüljünk, azt nem támogatom. 
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Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

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

Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta: 

  

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

38/2020. (VII. 7.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Mi, svábok. Történetek 

magyarországi németekről című könyv elkészítéséhez adandó támogatásról szóló előterjesztést és azt 

az adott feltételek mellett nem támogatja. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. A Német Dal- és Kultúregyesület kórusát rendszeresen támogatjuk, 

ők a régi rákosi népdalok őrzői. Kórusvezető hat havi támogatása a téma az egyesület részére. Idén eddig 

június 30-ig van szerződése, amit 6 hónappal meghosszabbítanánk. Amennyiben nincs kérdés, kérem 

szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi 

határozati javaslatot hozta: 

  

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

39/2020. (VII. 7.) NÖ számú H a t á r o z a t a 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Német Dal- és Kultúregyesület 

kórusvezetőjének díjazásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 2020. 07. 01. napjától 2020. 

12. 31. napjáig 6 (hat) hónapra havi 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint díjazást állapít meg Német Dal és 

Kultúregyesület kórusvezetője részére a régi rákosi népdalok őrzése és ápolása céljából. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy a kifizetésről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet Elnök 

Határidő: 2020. 12. 31. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Együttműködési megállapodás kötése Győrsövényház Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal. Az Elnök Asszonnyal felvettem a kapcsolatot, a tárgyalások elkezdődtek. A 

következő ülésre tudnánk már behozni a konkrét megállapodást. Amennyiben nincs kérdés, kérem 

szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi 

határozati javaslatot hozta: 

  

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

40/2020. (VII. 7.) NÖ számú H a t á r o z a t a 
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Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnököt, hogy Győrsövényház 

Német Nemzetiségi Önkormányzat kötendő Együttműködési megállapodás megkötéséről és azok 

tartalmáról tárgyalásokat folytasson. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri az Elnököt, hogy a következő testületi 

ülésre az Együttműködési megállapodás tervezetét nyújtsa be tárgyalásra. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet Elnök 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra, az önkormányzat költségvetéséről szóló tájékoztatás, melyet 

mindenki megkapott táblázatos formában. 2020. 06. 30. napjáig a teljesülési adatokat tartalmazza, a 2. 

félévre a terv adatokat. Gyakorlatilag erről már több napirendnél is beszéltünk. Győrsövényház meghívására 

kell félretenni még pénzt, 1.900 Ft/fő a hajózás és még a vendéglátásra is kellene tervezni. Amennyiben 

nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen 

szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta: 

  

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

41/2020. (VII. 7.) NÖ számú H a t á r o z a t a 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Német Önkormányzat 

Fertőrákos 2020. évi költségvetés jelenlegi állásáról szóló teljesülési adatokat és jövőbeli terveket és 

azokat elfogadja. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Egyebek. Amennyiben nincs kérdés az egyebekben, az ülést bezárom. 

 

 

 

Kmf. 

 

                Huber Hedvig Erzsébet            Filóné Pákozdi Zsuzsanna 

     Elnök               Képviselő, Jkv. hitelesítő 

mailto:dsv.kroisbach@freemail.hu

