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Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 8/2020. 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2020. július 2-án (csütörtökön) 18.00 órai kezdettel 

a Fő út 49. szám alatt 
megtartott üléséről 

 
 

Jelen vannak: 
Tófalvi Mónika, Frühwirthné Halász Melinda. Brunner Krisztina 
 
Jelen van továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyző, Vargyasné Bakonyi Ildikó Falusi Nemzetiségi Óvoda – 
Dorfkindergarten Wetschesch igazgatója, Kuni-Schiszler Katalin Mosolyország Óvoda 
– Lachenland Kindergarten óvodavezető helyettes, Kun Csabáné jegyzőkönyvvezető 
 
Levezető elnök: Tófalvi Mónika NNÖK elnöke 
 
Tófalvi Mónika elnök: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy az 5 fős Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testületből 3 fő jelen van, 
így a Képviselő-testület határozatképes, dr. Lugosi Mária és Zehetmayer Adrienn 
képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Az ülést megnyitom. 
 
Napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem: 
 

1. napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési 
zárszámadására 
 
3. napirendi pont: 
Tájékoztató a Magyar Államkincstár Vecsés Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata és az irányított költségvetési szerve 2019. évi könyvvezetési 
kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és beszámolójával kapcsolatos ellenőrzéséről 
készült jelentéséről és javaslat az intézkedési terv elfogadására  
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pénzmaradványának 
felosztására 
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5. napirendi pont: 
Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi feladatalapú költségvetési 
támogatásának felosztására 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolában 
a 2020/21-es tanévben indítandó első osztályok számára 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
maximális osztálylétszám túllépésének fenntartói engedélyezésére a 2020/21. tanévre 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat intézményvezetői állásokra benyújtott pályázatok elbírálására 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2020/2021. nevelési évre 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 (HEP) felülvizsgálatának 
elfogadására 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat az ÉMNÖSZ-től Nemzetiségi Óvodatalálkozóra kapott támogatási összeg 
visszautalására 
 
12. napirendi pont: 
Egyebek 
 
 
Tófalvi Mónika elnök: szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
35/2020. (07.02.) számú határozata 

 
 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 
1. napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési 
zárszámadására 
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3. napirendi pont: 
Tájékoztató a Magyar Államkincstár Vecsés Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata és az irányított költségvetési szerve 2019. évi könyvvezetési 
kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és beszámolójával kapcsolatos ellenőrzéséről 
készült jelentéséről és javaslat az intézkedési terv elfogadására  
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pénzmaradványának 
felosztására 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi feladatalapú költségvetési 
támogatásának felosztására 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolában 
a 2020/21-es tanévben indítandó első osztályok számára 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
maximális osztálylétszám túllépésének fenntartói engedélyezésére a 2020/21. tanévre 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat intézményvezetői állásokra benyújtott pályázatok elbírálására 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2020/2021. nevelési évre 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 (HEP) felülvizsgálatának 
elfogadására 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat az ÉMNÖSZ-től Nemzetiségi Óvodatalálkozóra kapott támogatási összeg 
visszautalására 
 
12. napirendi pont: 
Egyebek 
 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 

 

Tófalvi Mónika elnök: Brunner Krisztina képviselő asszonyt javaslom a jegyzőkönyv 
hitelesítőjének. Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását. 
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Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 

36/2020. (07.02.) számú határozata 
 
 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy Brunner 
Krisztina képviselő asszonyt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tófalvi Mónika elnök 
 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Tófalvi Mónika elnök: a járványhelyzet miatt gyakorlatilag rendezvények nélkül teltek 
az utóbbi hónapok. A június 14-i városi ünnep az idén nem került megtartásra, június 
12-én az emlékmű előtt koszorúztak a testületek, illetve az intézmények. Június 13-án 
is koszorúztunk Gödöllőn II. Grassalkovich Antal szobránál. Június 18-án, 
Pilisvörösváron az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 
szakmai napon vehettünk részt, ahol az ÁSZ és a MÁK ellenőrzésekről kaptunk 
tájékoztatást. Itt az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, 
hogy a nemzetiségi törvény változását elfogadta a parlament. Ez alapján, pontosan 
nem tudjuk mikortól, a fenntartó önkormányzat tulajdonába kerül a fenntartott 
intézmény, arra az időre, ameddig ő a fenntartó. Jelen esetben nálunk a Grassalkovich 
iskoláról van szó. Részleteket még nem tudunk. Egyik szemünk sír a másik nevet, mert 
nem tudjuk, hogy ez mennyire lesz jó nekünk. Nyilván többletfeladatot, több 
felelősséget ró ránk. Ennek nyilván az anyagi fedezetét is látnunk kellene. Bízunk 
abban, hogy valamifajta anyagi segítséget is fogunk kapni hozzá, mivel a jelenlegi 
támogatás nem erről szól. Az más kérdés, hogy nyilván, amikor tehettük és volt rá 
maradványunk, akkor költöttünk az iskolára. Kérdezem, kinek van kérdése, 
hozzászólása a napirendi ponthoz? 
 
Frühwirthné Halász Melinda képviselő: májusban szűk körben emlékeztünk meg a 
kitelepítettekre. 
 
Tófalvi Mónika elnök: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
37/2020. (07. 02.) számú határozata 

 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
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2. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési 
zárszámadására 
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Bevételi főösszeg 533 
millió forint, kiadási főösszeg 425 millió forint. Sok rendezvény elmaradt, így maradt a 
költségvetésünkben tartalék. A maradvány összege 108 millió forint, feladattal 
kötelezettséggel terhelt 103 millió forint, szabad pénzmaradvány 4,6 millió forint. 
Szavazásra teszem fel az előterjesztés elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
38/2020. (07. 02.) számú határozata 

 
 
1.) Vecsés Város Német Nemzetségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a 2019. évi költségvetési zárszámadását a határozat mellékletét 
képező táblázatok alapján fogadja el.  

2.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának főösszegeit: 
 

Bevételek: Módosított előirányzat: 465.412.123 Ft  Teljesítés: 533.870.538 Ft-ban, 
Kiadások: Módosított előirányzat: 465.412.123 Ft Teljesítés:  425.355.135 Ft-ban, 

a 2019. évi maradvány összegét 108.515.403 Ft-ban állapítja meg. 

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 103.880.400 Ft, 

szabad maradvány 4.635.003 Ft melynek felhasználásról külön határozatban 
dönt. 

3.) A fenntartásában működő Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola zárszámadásának főösszegeit: 

Bevételek: Módosított előirányzat: 524.925.325 Ft   Teljesítés: 523.665.325 Ft-
ban, 
Kiadások: Módosított előirányzat: 524.925.325 Ft   Teljesítés: 468.609.941 Ft-
ban, 

 a 2019. évi maradvány összegét 55.055.384 Ft-ban állapítja meg. 
 

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 14.018.276 Ft, 
szabad maradvány 41.037.108 Ft, melynek felhasználásról külön határozatban 
dönt. 

Határidő : azonnal 
Felelős :  Tófalvi Mónika 
   NNÖK elnöke 

 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
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3. napirendi pont: 
Tájékoztató a Magyar Államkincstár Vecsés Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata és az irányított költségvetési szerve 2019. évi könyvvezetési 
kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és beszámolójával kapcsolatos ellenőrzéséről 
készült jelentéséről és javaslat az intézkedési terv elfogadására  
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Lezajlott ez a bizonyos 
MÁK ellenőrzés, mely egy jelentéssel zárult, ami alapján egy intézkedési tervet kell 
elfogadjunk. Kérdezem, kinek van kérdése, hozzászólása? 
 
Nincs. 
 
 
Tófalvi Mónika elnök: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
39/2020. (07. 02.) számú határozata 

 
 
1. Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyar Államkincstár a Vecsés Város Önkormányzata és az irányított 
költségvetési szerve 2019. évi könyvvezetési kötelezettségével, 
adatszolgáltatásaival és beszámolójával kapcsolatos ellenőrzéséről készített 
jelentésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
 

2. A Képviselő-testület elfogadja és utólagosan jóváhagyja a határozat 
mellékletét képező jelentésben megfogalmazott javaslatokra vonatkozó 
intézkedési tervet. 

 
 

3. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, gondoskodjon az intézkedési tervben 
megfogalmazott feladatok határidőben történő végrehajtásáról és a jelentés 
megküldéséről a Magyar Államkincstár Elnökének. 

 
Határidő:       az intézkedési terv végrehajtására: 2020. 09.30. 
  a jelentés megküldésére: 2020. 10. 08. 
Felelős:  Tófalvi Mónika elnök 

 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pénzmaradványának 
felosztására 
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Tófalvi Mónika elnök: 2019. évi 4.635.003,- Ft pénzmaradványt a következők szerint 
javaslom felosztani. XX. Vecsési Káposztafeszt 500.000,- Ft, Fő út 49. szolgálati lakás 
felújítása 1.000.000,- Ft, Kultúrcsoportok támogatása  500.000,- Ft, Vecsési Tájházért 
Alapítvány 1.000.000,- Ft, egyéb üzemeltetési kiadások 1.635.003,- Ft. Megkaptuk az 
iskola javaslatát is a 41.037.108,- Ft-os szabad pénzmaradványuk felosztására. 
Személyi juttatások 10.880.318,- Ft, dologi kiadások 8.350.890,- Ft, beruházások 
21.805.900,- Ft. Szavazásra teszem fel a javaslat elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
40/2020. (07. 02.) számú határozata 

 
 
Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 
pénzmaradványát – melynek összege 4.635.003,- forint – az alábbiakban kívánja 
felosztani: 
 
Szabad pénzmaradvány:      
 

XX. Vecsési Káposztafeszt        500.000,- Ft 
Fő út 49. (szolgálati lakás felújítása)    1.000.000,- Ft 
Kultúrcsoportok támogatása        500.000,- Ft 
Vecsési Tájházért Alapítvány     1.000.000,- Ft 
Egyéb üzemeltetési kiadások               1.635.003,- Ft 

          4.635.003,- Ft 
 
A fenntartásában lévő Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű 
Általános Iskola 2019. évi pénzmaradványát – melynek összege 41.037.108,- 
forint – az alábbiakban kívánja felosztani: 
 
 
Szabad pénzmaradvány: 
 

Személyi juttatások     10.880.318,- Ft 
Dologi kiadások        8.350.890,- Ft 
Beruházások      21.805.900,- Ft 

         41.037.108,- Ft 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tófalvi Mónika elnök 

 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi feladatalapú költségvetési 
támogatásának felosztására 
 
Tófalvi Mónika elnök: 2020. évi feladatalapú költségvetési támogatást, ami összesen 
2.170.832,- Ft, a következők szerint javaslom felosztásra. Vecsési monográfia, amit 
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Marchut Réka szerkeszt 1.000.000 Ft, XX. Vecsési Káposztafeszt 200.000 Ft, 
kultúrcsoportok támogatása 400.000 Ft, egyéb üzemeltetési anyag 570.832 Ft. 
Szavazásra teszem fel a javaslat elfogadását. 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
41/2020. (07. 02.) számú határozata 

 
 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2020. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználását – melynek 
összege 2.170.832,- Ft – az alábbi bontásban fogadja el: 
 
Vecsési monográfia (Marchut Réka)      1.000.000 Ft 
XX. Vecsési Káposztafeszt         200.000 Ft 
Kultúrcsoportok támogatása         400.000 Ft 
Egyéb üzemeltetési anyag         570.832 Ft 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tófalvi Mónika elnök 

 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolában 
a 2020/21-es tanévben indítandó első osztályok számára 
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Az iskolavezetéssel 
megbeszélve, az idén 3 első osztályt indítunk. Szavazásra teszem fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
42/2020. (07. 02.) számú határozata 

 
 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános 
Iskolában a 2020/2021. tanévben az indítható osztályok számát az alábbiak 
szerint határozza meg: 

 
       Összesen indítható 19 iskolai osztály, ebből az első évfolyamon indítható 

osztályok száma 3 osztály. 
 
     Felelős: Tófalvi Mónika 
                   NNÖK elnöke       
    
    Határidő: azonnal;  
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az általános iskola igazgatójának kiértesítésére: a döntést követő 8 
napon belül. 

 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
maximális osztálylétszám túllépésének fenntartói engedélyezésére a 2020/21. tanévre 
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel 
a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
43/2020. (07. 02.) számú határozata 

 
 
1. Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése 
alapján engedélyezi a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű 
Általános Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch alábbi 
osztályai esetében a maximális létszámtól való eltérést a 2020/2021. nevelési 
évre vonatkozóan: 
 

2/a 29 fő 
2/b 29 fő 
3/a 29 fő 
3/b 30 fő 
5/a 28 fő 
6/b 28 fő 

 
 
2. Felkéri Elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett 

intézmény vezetőjét. 
 

Felelős:  Tófalvi Mónika 
  NNÖK elnöke 
Határidő: azonnal, az értesítésre: 

a döntést követő 8 napon belül. 
 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat intézményvezetői állásokra benyújtott pályázatok elbírálására 
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Az elbírálás már 
megtörtént a települési önkormányzat részéről. A meghallgatáson Frhüwirthné Halász 
Melinda képviselő asszonnyal voltunk jelen. Két pályázat érkezett be a Falusi 
Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői állására. Teljesen egyértelmű döntés született. 
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Vargyasné Bakonyi Ildikó 2018. novembere óta vezetői feladatokat lát el, nagyon jól 
megállta a helyét. Intézményvezetői megbízatásával egyetértünk. Szavazásra teszem 
fel Vargyasné Bakonyi Ildikó intézményvezetői megbízatásának elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
44/2020. (07. 02.) számú határozata 

 
 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat intézményvezetői állásokra benyújtott pályázatok 
elbírálására” tárgyú előterjesztést és a Falusi Nemzetiségi Óvoda tekintetében 
Vargyasné Bakonyi Ildikó intézményvezetői megbízatásához egyetértési jogát 
adja. 
 
 
      Határidő: azonnal 
      Felelős: Tófalvi Mónika     
                    NNÖK elnöke 
 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Tófalvi Mónika elnök: gratulálok Ildikónak, és további jó munkát kívánunk neki. 
 
Vargyasné Bakonyi Ildikó intézményvezető: köszönöm a sok-sok támogatást, amit az 
önkormányzattól kapok, mind lelki és mind anyagi vonatkozásban. 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2020/2021. nevelési évre 
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Két óvoda 
vonatkozásában vagyunk érintettek, a Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Mosolyország 
Óvoda tekintetében. Szavazásra teszem fel az előterjesztés elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
45/2020. (07. 02.) számú határozata 

 
 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám 
túllépésének fenntartói engedélyezésére a 2020/2021. nevelési évre” című 
előterjesztést megtárgyalta, elfogadásához egyetértését adja. 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
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10. napirendi pont: 
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 (HEP) felülvizsgálatának 
elfogadására 
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel 
az előterjesztés elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
46/2020. (07. 02.) számú határozata 

 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 (HEP) felülvizsgálatának 
elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta, elfogadásához egyetértését 
adja. 
 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat az ÉMNÖSZ-től Nemzetiségi Óvodatalálkozóra kapott támogatási összeg 
visszautalására 
 
Tófalvi Mónika elnök: az ÉMNÖSZ-től kaptunk 100.000,- Ft támogatási összeget a 
Német Nemzetiségi Óvodások találkozója megszervezésére, ami elmaradt áprilisban 
és úgy néz ki nem is lesz bepótolva az ősszel sem. Az ÉMNÖSZ kérte a pénz 
visszautalását határozat elfogadásával. Nem volt erről döntésünk, csak támogatási 
szerződésünk. Szavazásra teszem fel az összeg visszautalásának elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
47/2020. (07. 02.) számú határozata 

 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 2020. április 5-i időpontra tervezett, de a vírushelyzet miatt elmaradt 
Német Nemzetiségi Óvodások találkozója megszervezéséhez kapott 100.000,- Ft 
támogatási összeget az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok 
Szövetsége, Egyesület részére visszautalja. 
 
 Felelős:  Tófalvi Mónika 
       elnök 
 Határidő:  azonnal 
 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Egyebek 
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Tófalvi Mónika elnök: a héten megkaptuk a bizonyos „Mi svábok” kiadvány Vecsésre 
vonatkozó részét a szerkesztőtől. Misi bácsi adta az anyagot hozzá, fotóztak is a 
Tájházban. Ez egy 4 oldalas anyag, amit mindenkinek átküldtem. Vissza kell jelezzük 
észrevételeinket. Az iskolában az étkező átalakítása, bővítése folyamatban van. Ha 
minden jól megy készen is lesznek korábban, mint az eredeti határidő. A 
tornateremben hamarosan ablakcsere lesz, azokat is már megrendeltük. Következő 
rendezvény a XX. Káposztafeszt lesz előreláthatólag. Elvileg az Arató Bál, a 
Murcifeszt, a Szüreti Bál és a búcsú is megrendezésre kerül.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: az augusztus 20-i ünnepségre is készülünk. 
 
 
Tófalvi Mónika elnök: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 

 

K. m. f. 
 
 
 

Tófalvi Mónika       Brunner Krisztina 
NNÖK elnöke     jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
Kun Csabáné 


