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Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 1/2021. 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2021. augusztus 30-án (hétfőn) 18.00 órai kezdettel 

a Fő út 49. szám alatt 
megtartott üléséről 

 
 

Jelen vannak: 
Tófalvi Mónika, Frühwirthné Halász Melinda. dr. Lugosi Mária, Brunner Krisztina 
 
Jelen van továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyző, Vargyasné Bakonyi Ildikó Falusi Nemzetiségi Óvoda – 
Dorfkindergarten Wetschesch igazgatója, Sárdi Krisztina Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule 
Wetschesch igazgató, Kovácsné d’Elhougne Ilona Mosolyország Óvoda – Lachenland 
Kindergarten óvodavezető, Frühwirth Mihály Kulturverein elnöke, 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 4 fő jelen van, 
így a Képviselő-testület határozatképes. Hunya-Zehetmayer Adrienn képviselő 
asszony jelezte, hogy nem tud 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 Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésének I. félévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési 
beszámoló tudomásul vételére 
 
3. napirendi pont: 
Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2019. évi szabályszerűségi pénzügyi 
ellenőrzésének utóellenőrzéséről 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyására  
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5. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására 
 
6. napirendi pont: 
Támogatási szerződés megkötése a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesülettel – 
Josef Michaelis: Regenbogen című német nyelvű gyermekkötet megjelentetésének 
támogatása 
 
7. napirendi pont: 
Az Arató bál szervezőinek támogatási kérelme 
 
8. napriendi pont: 
A Szüreti bál szervezőinek támogatási kérelme 
 
9. napirendi pont: 
A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 7. b osztálya 
szülői munkaközösségének támogatási kérelme 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a 20 éve fennálló Wetschescher Nachtigallen kórus kitüntetésre való 
felterjesztésére 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat Virrasztó Gyöngyi képzési költségeihez támogatás biztosítására 
 
12. napirendi pont: 
Felterjesztés német nemzetiségi pedagógus kitüntetésre 
 
13. napirendi pont: 
Egyebek 
 
 
Tófalvi Mónika elnök: szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
25/2021. (08.30.) 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 Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésének I. félévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési 
beszámoló tudomásul vételére 
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3. napirendi pont: 
Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2019. évi szabályszerűségi pénzügyi 
ellenőrzésének utóellenőrzéséről 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
Pedagógiai Programja módosításának elfogadására 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadására 
 
6. napirendi pont: 
Támogatási szerződés megkötése a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesülettel – 
Josef Michaelis: Regenbogen című német nyelvű gyermekkötet megjelentetésének 
támogatása 
 
7. napirendi pont: 
Az Arató bál szervezőinek támogatási kérelme 
 
8. napriendi pont: 
A Szüreti bál szervezőinek támogatási kérelme 
 
9. napirendi pont: 
A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 7. b osztálya 
szülői munkaközösségének támogatási kérelme 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a 20 éve fennálló Wetschescher Nachtigallen kórus kitüntetésre való 
felterjesztésére 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat Virrasztó Gyöngyi képzési költségeihez támogatás biztosítására 
 
12. napirendi pont: 
Felterjesztés német nemzetiségi pedagógus kitüntetésre 
 
13. napirendi pont: 
Egyebek 
 
 
(4 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 

26/2021. (08.30.) számú határozata 
 
 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy Brunner 
Krisztina képviselő asszonyt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tófalvi Mónika elnök 
 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Tófalvi Mónika elnök: 2020. október 5-én volt az utolsó ülésünk. A veszélyhelyzet alatt 
elnöki határozattal döntöttünk a fontosabb feladatokról, így az intézmények 
működésében nem volt fennakadás. Természetesen minden döntés meghozatala előtt 
egyeztettünk. Tavasszal az első programunk a május 15-i kitelepítési megemlékezés 
volt szent mise keretében. Június 13-án Gödöllőn Antal napi koszorúzáson vettünk 
részt. Július 3-án ÉMNÖSZ, PMNÖ közgyűlést tartottak Budaörsön. Itt felmerült a 
novemberi ÉMNÖSZ gála megrendezése, ami még kérdéses. Augusztus 15-én 
Pilisvörösváron a Vörösvári napok keretében volt a német nemzetiségi pedagógus 
kitüntetések átadása, amit a Pest Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 
adományoz. Idei évben vecsési érintett nem volt. Augusztus 28-án került 
megrendezésre a Murcifeszt. Kérdezem, hogy kinek van a napirendi ponthoz 
hozzászólása.  
 
Vargyasné Bakonyi Ildikó Falusi Nemzetiségi Óvoda igazgatója: júniusban kaptunk 
meghívást egy tájház, közösségi ház felavatására a XVIII. kerületben. Itt meghívtak az 
október 16-i nemzetiségi rendezvényre is.  
 
Tófalvi Mónika elnök: augusztus 13-án nyári tábor keretén belül Pilisvörösvárról 
látogatott el hozzánk egy csoport. Megnézték a Tájházat, az Oppa Farmot és a Bálint 
Ágnes Emlékházat. 
 
Frühwirth Mihály Kulturverein elnöke: augusztusban feleségemmel Dunabogdányban 
voltunk a kitelepítési megemlékezésen. Szép rendezvény volt. 
 
Sárdi Krisztina Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
igazgató: Hochdorfer István igazgató-helyettes úr nyugdíjba vonult, őt Gonda Orsolya 
váltotta. 
 
Tófalvi Mónika elnök: nyugdíjba vonulása alkalmából a ballagási ünnepség végén 
megkapta a Grassalkovich díjat. 
 
Kovácsné d’Elhougne Ilona Mosolyország Óvoda óvodavezető: a diabet képzést 
mindannyian elvégeztük az alkalmazotti közösségnél, amit az Oktatási Hivatal 
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szervezett. Testületi szinten elsajátítottuk a mozgás kotta módszert, úgy érezzük, hogy  
német vonalon is a mozgásfejlesztés terén modern módszertani irányzat, amit tudunk 
majd hasznosítani. Egy kolléganőnk elment a telephelyről, volt egy kis személyi 
változás, folyamatosan hirdetünk egy óvodapedagógus álláshelyet, lobbizunk plusz 
egy pedagógiai asszisztens vagy dajka álláshelyért, mert nagyon sok a sajátos 
nevelési igényű gyermek most már az intézményünkben, illetve a beilleszkedési, 
tanulási nehézségekkel küzdő gyermek, ebbe az irányba is szükséges képződnünk. 
Két dajka kolléganőnk végzi jelenleg a gyógypedagógiai asszisztensi képzést. 
Helyettesem és én pedig sikeresen abszolváltuk a fejlesztő módszertani képzést. Ma 
keresett meg Gasszer Marcsi, aki régen Törökbálinton volt a Csupaszív Óvodának a 
vezetője, most a Magyarországi Német Módszertani Központ szakreferense, azzal, 
hogy két éve nagyon jól sikerült nálunk a regionális képzés és szívesen tartanának 
még egy ilyet ősszel. Szabad helyünk egyelőre a szeptember 20., ha sikerül addig 
összeszervezni, jelezzük.  
 
Vargyasné Bakonyi Ildikó Falusi Nemzetiségi Óvoda igazgatója: nálunk is voltak 
személyi változások, egy nyugdíjba vonuló és egy 30 év után távozó kolléganők helyett 
két új német nemzetiségi óvodapedagógusunk lett.  
 
Tófalvi Mónika elnök: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
27/2021. (08.30.) számú határozata 

 
 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésének I. félévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési 
beszámoló tudomásul vételére 
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel 
a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
28/2021. (08. 30.) számú határozata 

 
 

Vecsés Város Német Nemzetségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi 

költségvetésének I. félévi módosított előirányzatát a határozat mellékletét képező 

táblázatok alapján 2021. június 30-i hatállyal elfogadja és a költségvetési 

beszámolót tudomásul veszi. 
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Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének főösszegeit: 

 

 Bevételek: Módosított előirányzat: 563.909.558 Ft     Teljesítés:  353.211.809 Ft 

 Kiadások: Módosított előirányzat: 563.909.558 Ft     Teljesítés:  220.796.748 Ft, 

 

a fenntartásában lévő Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű 

Általános Iskola költségvetésének főösszegeit: 

Bevételek: Módosított előirányzat: 551.398.838 Ft   Teljesítés:  318.820.638 Ft, 

Kiadások: Módosított előirányzat: 551.398.838 Ft   Teljesítés:  248.194.316 Ft-ban 

állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Tófalvi Mónika 

   NNÖK elnöke 
 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2019. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzések 
utóellenőrzéséről  
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel 
a tájékoztató elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
29/2021. (08.30.) számú határozata 

 
 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Államkincstár 2019. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének 
utóellenőrzéséről készült tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyására 
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. 
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Sárdi Krisztina Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
igazgató: a következő tanévtől a tánc nem fog megjelenni külön tantárgyként, hanem 
a testnevelés tantárgyba integrálódik.  
 
Tófalvi Mónika elnök: szavazásra teszem fel a pedagógiai program elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
30/2021. (08.30.) számú határozata 

 
 
1. Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdés i) 
pontja alapán egyetért – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 
meghatározott mértékig – a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola átdolgozott, és egységes szerkezetbe foglalt, 
2021. szeptember 1. napjától kezdődően hatályba lépett Pedagógiai 
Programjával. 

 
2. Felkéri Elnökét a Pedagógiai Program Önkormányzat nevében történő 

aláírására, valamint a dokumentum jóváhagyásáról az intézmény vezetőjének 
kiértesítésére. 

 
    Felelős: Tófalvi Mónika 
                   NNÖK elnöke 
    Határidő: azonnal;  
                záradékolásra és az intézmény vezetőjének kiértesítésére:  
                     a döntést követő 8 napon belül. 

 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására 
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. 
 
Sárdi Krisztina Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
igazgató: felkerült egy új kamera az udvarra, ezért az SZMSZ részét képező GDPR 
szabályzatot kell módosítanunk. 
 
Tófalvi Mónika elnök: szavazásra teszem fel a módosítás elfogadását. 
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Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
31/2021. (08.30.) számú határozata 

 
 
1. Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés i) 
pontja alapján egyetért – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 
meghatározott mértékig – a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola átdolgozott, és egységes szerkezetbe foglalt, 
2021. szeptember 1. napjától kezdődően hatályba lépő Szervezeti és 
Működési Szabályzatával.  
 

2. Felkéri Elnökét a Szervezeti és Működési Szabályzat Önkormányzat nevében 
történő aláírására, valamint a dokumentum jóváhagyásáról az intézmény 
vezetőjének kiértesítésére. 

 
Felelős:  Tófalvi Mónika 
  NNÖK elnöke 
Határidő: azonnal; 

záradékolásra és az intézmény vezetőjének kiértesítésére: a 
döntést követő 8 napon belül. 

  
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Támogatási szerződés megkötése a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesülettel – 
Josef Michaelis: Regenbogen című német nyelvű gyermekkötet megjelentetésének 
támogatása 
 
Tófalvi Mónika elnök: Josef Michaelis kereste meg több más nemzetiségi 
önkormányzat mellett, a mi önkormányzatunkat is támogatási kérelmével. 50 ezer 
forinttal szeretnénk támogatni a könyv megjelentetését. A Muravidék Baráti Kör 
Kulturális Egyesületen keresztül tudjuk az összeget eljuttatni, így a támogatási 
megállapodást az egyesülettel kötjük. Szavazásra teszem fel a támogatás 
elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
32/2020. (08.30.) számú határozata 

 
 
1. Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület részére Josef 
Michaelis: Regenbogen című, német nyelvű gyermekkötet megjelentetésére 
50.000,- Ft támogatási összeget biztosít 2021. évi költségvetésének „Egyéb 
nonprofit szervezetek működési támogatása” sora terhére. 

 
2. A támogatási összeg átadására támogatási megállapodás alapján kerülhet 

sor, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével kell megkötni. 
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Felelős:  Tófalvi Mónika 
    NNÖK 
Határidő:  azonnal 

 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Az Arató bál szervezőinek támogatási kérelme 
 
Tófalvi Mónika elnök: a rendezvény szervezői kerestek meg minket kérelmükkel. 
Elsősorban terembérletre és zenekari költségre szeretnének támogatást kérni. 
Korábbi évekhez hasonlóan 50.000,- Ft támogatási összeget javaslok elfogadni. 
Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
33/2021. (08.30.) számú határozata 

 
 
1. Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az Arató Mulatság terembérlet és zenekari költségére 50.000,- 
Ft támogatási összeget biztosít 2021. évi költségvetésének „Egyéb 
működési célú támogatások” sora terhére. 

 
2. A támogatási összeg átadására támogatási megállapodás alapján kerülhet 

sor, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével kell megkötni. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Tófalvi Mónika 
  NNÖK elnöke 

 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
A Szüreti bál szervezőinek támogatási kérelme 
 
Tófalvi Mónika elnök: a szervezők a Szüreti bált október 2-án tervezik megtartani.  500 
főig, védettségi igazolvánnyal megtartható. A helyszín még egyeztetés alatt van. Ha 
mégsem lehet a rendezvényt megtartani, akkor is a gyerekek a betanult táncot elő 
fogják adni a város több pontján. Ezért a támogatási megállapodást terembérletre és  
zenekari költségekre fogjuk megkötni. 50.000,- Ft támogatási összeget javaslok 
elfogadni. Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását. 
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Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
34/2021. (08.30.) számú határozata 

 
 
1. Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Szüreti bál terembérlet és zenekari költségére 50.000,- Ft 
támogatási összeget biztosít 2021. évi költségvetésének „Egyéb működési 
célú támogatások” sora terhére. 

 
2. A támogatási összeg átadására támogatási megállapodás alapján kerülhet 

sor, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével kell megkötni. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Tófalvi Mónika 
  NNÖK elnöke 

 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 7. b osztálya 
szülői munkaközösségének támogatási kérelme 
 
Tófalvi Mónika elnök: a 7. b osztály szülői munkaközössége keresett meg minket 
kérelemmel. Ruhavarratási, illetve ruhaanyag költségre szeretnének támogatást. 27 fő 
az osztály létszáma. Korábbi határozatunk értelmében 3.700,- Ft/fő-ben határoztuk 
meg a hozzájárulás összegét, így a 99.900,- Ft támogatási összeget javaslom 
elfogadásra. Közben beszéltem a szülőkkel, akik elmondták, hogy ha esetleg találnak 
készen ruhát, akkor azt fogják megvenni. Tájékoztattam őket arról, hogy ebben az 
esetben is erről az összegről a nemzetiségi önkormányzat nevére kérjenek számlát. 
Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
35/2021. (08.30.) számú határozata 

 
 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános 
Iskola 7. b osztálya részére biztosítja a nemzetiségi ruhák varrattatásának 
ruhaanyag vagy készruha költségét 99.900,- Ft értékben 2021. évi 
költségvetésének „dologi kiadások” sora terhére. 

 
 

      Határidő: azonnal 
      Felelős: Tófalvi Mónika     
                    NNÖK elnöke 
 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
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10. napirendi pont: 
Javaslat a 20 éve fennálló Wetschescher Nachtigallen kórus kitüntetésre való 
felterjesztésére 
 
Tófalvi Mónika elnök: az ÉMNÖSZ által alapított. „Für das Ungarndeutschtum der 
Region Nord” díjra a Wetschescher Nachtigallen kórust szeretnénk felterjeszteni. A 
kórus eddigi munkássága, törekvése, elért eredményei, valamint fennállásának 20 
éves jubileuma alkalmából méltó erre a díjra. Szavazásra teszem fel a felterjesztés 
elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
36/2021. (08.30.) számú határozata 

 
 
1. Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az ÉMNÖSZ által alapított „Für das Ungarndeutschtum der 
Region Nord” díjra 2021. évben a Wetschescher Nachtigallen kórust 
javasolja.  

 
2. Felkéri Elnökét, hogy a felterjesztést küldje meg az Észak-magyarországi 

Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület részére. 
 
Határidő: a felterjesztés megküldésére: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Tófalvi Mónika, elnök 

 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat Virrasztó Gyöngyi képzési költségeihez támogatás biztosítására 
 
Tófalvi Mónika elnök: Virrasztó Gyöngyi a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola pedagógusa továbbtanulásához szeretne támogatást 
önkormányzatunktól. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Mentorpedagógus 
szakirányú továbbképzési szakot kezdi meg 2021. szeptemberében. Javaslom, hogy 
a 4 féléves képzés felét támogassuk. Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
37/2021. (08.30.) számú határozata 

 
 

1. Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a képzés időtartama alatt, félévente 65.000,- Ft összegű 
támogatást biztosít Virrasztó Gyöngyi részére mentorpedagógus szakvizsga 
képzési tandíjának finanszírozására a 2021. évi költségvetésének „Egyéb 
működési célú támogatások” sora terhére. 
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2. A döntés végrehajtása érdekében a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2022. évi költségvetésében 
130.000,- Ft összegben, a 2023. évi költségvetésében 65.000,- Ft összegben 
biztosítja a fedezetet. 

 
3. A támogatási összeg átadására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével kell 
megkötni, azzal a feltétellel, hogy a támogatott fél köteles gondoskodni 
adófizetési kötelezettségének teljesítéséről 

 
Felelős: Tófalvi Mónika, elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Felterjesztés német nemzetiségi pedagógus kitüntetésre 
 
Tófalvi Mónika elnök: Füzesi Józsefné, Erzsike felterjesztését javasolja a Vecsési 
Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetője a „Katharina – Kreisz – Preis” elnevezésű német 
nemzetiségi pedagógus kitüntetésre. A kitüntetést a Pest Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzat adja át és nettó 100 ezer forintos jutalommal jár. Szavazásra teszem 
fel a felterjesztés támogatásának elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
38/2021. (08.30.) számú határozata 

 
 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda igazgatója javaslatát, hogy 
felterjeszti a „Katharina – Kreisz - Preis” elnevezésű német nemzetiségi 
pedagógus díjra Füzesi Józsefné német nemzetiségi óvodapedagógust. 
 
      Határidő: azonnal 
      Felelős: Tófalvi Mónika     
                    NNÖK elnöke 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Tófalvi  Mónika  elnök:  ülésünk  után tartunk egy munkamegbeszélést,  kérem,  aki 
érintett  az majd maradjon, mert  meg kell beszéljünk  néhány rendezvényünk 
szervezési   munkáit. Szeptember  4-én lesz az Arató mulatság és bál.  Tájháznál  van 
a  gyülekezés  és  táncbemutató,  majd  onnan  vonulnak a Bálint Ágnes Kulturális 
Központhoz.  Ahogy  már   említettem  október   2-án   kerül   megrendezésre   a  
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Szüreti bál. A hadifogoly megemlékezés még kérdéses, ez is a munkamegbeszélés 
tárgyát képezi. Kérdezem, hogy kinek van a napirendi ponthoz hozzászólása. 
 
Frühwirthné Halász Melinda képviselő: mindenki előtt ismert, hogy idén a 
Káposztafeszt elmarad. Erről meg is jelent a Vecsési Tájékoztatóban egy részletes 
tájékoztatás. A jelenlegi előírások szerint a fesztivál zenés-táncos rendezvénynek 
minősül, védettségi igazolvánnyal lehet csak részt venni rajta, vagyis ezt nekünk 
szervezőknek ellenőriznünk kell. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, le kell zárni 
hermetikusan a területet, vaskordonokkal. Innentől kezdve katasztrófavédelmi 
szempontból nem vállalható az, hogy bent van kb. 8 ezer ember és 3-4 helyen lehet 
elhagyni a területet, ahol egyik oldalról házsor, másik oldalról a 400-as út van. Ezt úgy 
gondoltuk nem vállalható. A másik lehetőség a létszámkorlátozás lehetett volna, de   
2-3 ezer embernek szervezni egy kb. 20 millió forintos rendezvényt nem igazán reális. 
A felvonulásnál is nagy problémák adódnának. Úgy gondoltuk a felelős döntés az 
lenne, ha nem tartanánk meg a rendezvényt.  
 
Sárdi Krisztina Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
igazgató: elég érdekes az iskolában is a helyzet. Még a 484/2020. (XI.11.) Korm. rend. 
van hatályban, mely szerint kültéren 500 fő felett védettségi igazolvány szükséges, úgy 
lehet évnyitót tartani. Szülői értekezlet zárt térben, mivel egyéb rendezvénynek 
minősül, védettségi igazolványhoz kötött. Így próbáljuk a szülői értekezleteket is az 
udvaron megtartani. Ugyanakkor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ügyintézés céljából 
a szülő bejöhet, védettségi igazolvány ehhez nem szükséges.  
 
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 


