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Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 2/2021. 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2021. október 5-én (kedden) 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, 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 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 az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2021/2022-es nevelési évre 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
maximális osztálylétszám túllépésének fenntartói engedélyezésére a 2021/2022-es 
tanítási évre 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
2021/2022. tanévre vonatkozó tantárgyfelosztásának jóváhagyására 
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5. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
2021/2022. tanévre vonatkozó tantárgyfelosztásához kapcsolódó órarend 
jóváhagyására 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
igazgatója részére további tanórai foglalkozás megtartásának engedélyezésére 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Pest Megye Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete alapján 
„Nemzetiségekért díjra” történő felterjesztésre 
 
8. napriendi pont: 
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch kérelme 
 
9. napirendi pont: 
Egyebek 
 
 
Tófalvi Mónika elnök: szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
39/2021. (10.05.) 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 az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2021/2022-es nevelési évre 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
maximális osztálylétszám túllépésének fenntartói engedélyezésére a 2021/2022-es 
tanítási évre 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
2021/2022. tanévre vonatkozó tantárgyfelosztásának jóváhagyására 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
2021/2022. tanévre vonatkozó tantárgyfelosztásához kapcsolódó órarend 
jóváhagyására 
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6. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
igazgatója részére további tanórai foglalkozás megtartásának engedélyezésére 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Pest Megye Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete alapján 
„Nemzetiségekért díjra” történő felterjesztésre 
 
8. napriendi pont: 
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch kérelme 
 
9. napirendi pont: 
Egyebek 
 

 

(4 igen szavazat, egyhangú) 
 

 

Tófalvi Mónika elnök: Brunner Krisztina képviselő asszonyt javaslom a jegyzőkönyv 
hitelesítőjének. Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
40/2021. (10.05.) 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: szeptember 7-én Újhartyánba kaptunk meghívást, ahol a 
nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nemzetiségi iskola vezetői, gazdasági 
vezetői találkozó volt. Taksony, Újhartyán, Vecsés, illetve jelen volt még Ceglédbercel 
is. A ceglédberceli iskola nem nemzetiségi fenntartásban működik, de nemzetiségi 
képzésük is van. Szeptember 19-én, vasárnap a Tájháznál ún. fordított 
káposztafesztet szervezett a Kortye család. Nagyon jó hangulatú rendezvény volt. 
Köszönjük a szervezést. Szeptember 26-án zártkörű rendezvényt tartott a nemzetiségi 
önkormányzat és a városi önkormányzat. Újonnan felhelyezésre kerültek néhány 
utcában a német nyelvű utcanévtáblák, melyeket Mihály atya meg is szentelt. Ezután 
pedig a Tájház udvarán Doróné Zemmel Katalin a 20. éves káposztafesztről szóló 
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könyvbemutatóját tartottuk. Október 2-án volt a Szüreti felvonulás és bál. Kisebb 
zökkenővel szerencsésen lezajlott. Kérdezem, hogy kinek van a napirendhez 
hozzászólása? 
 
Vargyasné Bakonyi Ildikó Falusi Nemzetiségi Óvoda igazgatója: szeptember közepén 
felterjesztettük Füzesi Józsefnét a Pest Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 
által kiírt „Katharina – Kreisz - Preis” elnevezésű német nemzetiségi pedagógus díjra. 
Izgalommal várjuk az eredményt, szombaton lesz döntés róla. Szeptember 27-től 
október 1-jéig óvodánkban is volt egy kis káposztafeszt. Elmentünk savanyítóüzem-
látogatásra, gyerekek káposztát kóstoltak, paprikát töltöttek. Káposztát rajzoltak, 
festettek. Közben nemzetiségi zenéket hallgattunk. Nagyon gazdag volt ez a hetünk. 
Szeptember 26-án mi is részt vettünk a Tájházas rendezvényen, köszönjük a 
vendéglátást és a könyvet. Október 15-ére készülünk a nemzetiségi óvodatalálkozóra 
a XVIII. kerületbe. Készülünk a november 11-i Márton napra, amihez az előző évekhez 
hasonlóan kérjük a nemzetiségi önkormányzat támogatását. Idén a vendéglátás a 
Tájházban lesz. Majd küldjük a meghívókat. 
 
Kuni-Schiszler Katalin Mosolyország Óvoda óvodavezető-helyettes: mi is szervezzük 
a Márton napi rendezvényünket, amely november 12-én lesz. Felvonulunk és az óvoda 
udvarán tartjuk a vendéglátást. 
 
Tófalvi Mónika elnök: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
41/2021. (10.05.) 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 az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2021/2022-es nevelési évre 
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Elfogadását javaslom. 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
42/2021. (10.05.) számú határozata 

 
 
Vecsés Város Német Nemzetségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám 
túllépésének fenntartói engedélyezésére a 2021/2022-es nevelési évre” tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásához egyetértését adja. 
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(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
maximális osztálylétszám túllépésének fenntartói engedélyezésére a 2021/2022-es 
tanítási évre 
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel 
az előterjesztés elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
43/2021. (10.05.) számú határozata 

 
 
1. Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 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 2021/2022. 
nevelési évre vonatkozóan: 
 

3.a osztály 29 fő 
3.b osztály 29 fő  
4.a osztály 28 fő  
4.b osztály 30 fő  
7.b osztály 28 fő 
 

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

     Felelős:  Tófalvi Mónika 
NNÖK elnöke          

     Határidő: azonnal;  
az általános iskola igazgatójának kiértesítésére: a döntést követő 8 
napon belül. 

 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
2021/2022. tanévre vonatkozó tantárgyfelosztásának jóváhagyására 
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Elfogadásra javaslom. 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
44/2021. (10.05.) számú határozata 

 
 
1. Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdésének 
g) pontja alapján jóváhagyja a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule 
Wetschesch 2021/2022. tanévre vonatkozó tantárgyfelosztását. 

 
2. Felkéri Elnökét, hogy a tantárgyfelosztás jóváhagyásáról értesítse az 

intézmény vezetőjét. 
 

Felelős:  Tófalvi Mónika  
             NNÖK elnöke 

         Határidő: azonnal,  
az intézményvezető kiértesítésére: a döntést követő 8 napon   
belül. 

 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
2021/2022. tanévre vonatkozó tantárgyfelosztásához kapcsolódó órarend 
jóváhagyására 
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Elfogadásra javaslom. 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
45/2021. (10.05.) számú határozata 

 
 
1. Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdésének g) 
pontja alapján jóváhagyja a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch 
2021/2022. tanévre vonatkozó tantárgyfelosztásához kapcsolódó órarendjét. 

 
2. Felkéri Elnökét, hogy az órarendek jóváhagyásáról értesítse az intézmény 

vezetőjét. 
 

Felelős: Tófalvi Mónika  
              NNÖK elnöke 

        Határidő:  azonnal, 
az intézményvezető kiértesítésére: a döntést követő 8 napon 
belül. 
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(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
igazgatója részére további tanórai foglalkozás megtartásának engedélyezésére 
 
Tófalvi Mónika elnök: az anyagot írásban mindenki megkapta. Javaslom elfogadását. 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
46/2021. (10.05.) számú határozata 

 
 
1. Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet 17. § (4) és (5) bekezdése alapján engedélyezi a Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton Grassalkocih 
Grundschule Wetschesch igazgatójának heti hét órában további tanórai 
foglalkozás megtartását.  
 

2. Felkéri Elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntéssel értesítse az érintett 
intézmény vezetőjét. 

 
Felelős:  Tófalvi Mónika, elnök 
Határidő:  azonnal, 

az általános iskola igazgatójának kiértesítésére: a döntést követő 8 
napon belül. 

 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Pest Megye Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete alapján 
„Nemzetiségekért díjra” történő felterjesztésre 
 
Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A díjra Frühwirth Mihály 
úr felterjesztését javasoltuk a Képviselő-testületnek. Szavazásra teszem fel a 
határozati javaslat elfogadását. 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
47/2021. (10.05.) számú határozata 

 
 
Vecsés Város Német Nemzetségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Javaslat Pest Megye Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és 



8 

 

adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete 
alapján „Nemzetiségekért díjra” történő felterjesztésre” tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásához egyetértését adja. 
 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch kérelme 
 
Tófalvi Mónika elnök: idén is kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz a Falusi 
Nemzetiségi Óvoda vezetője. A Márton napi perecek megvásárlásához kérik 
támogatásunkat. Javaslom, hogy a nemzetiségi önkormányzat nevére vásároljuk meg 
a perceket, maximum bruttó 65.000,- Ft értékben. Szavazásra teszem fel a javaslatom 
elfogadását. 
 
 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
48/2021. (10.05.) számú határozata 

 
 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch által 
szervezett november 11-i Márton Napi rendezvényre sült perecet vásárol 
maximum bruttó 65.000,- Ft összegben az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének „Dologi kiadásai” sora terhére.  
 
 Felelős:  Tófalvi Mónika 
   NNÖK elnöke 
 Határidő:  azonnal 
 
 
(4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Tófalvi Mónika elnök: október 9-én ÉMNÖSZ közgyűlés lesz Visegrádon, ami tisztújító 
közgyűlésként is meg van hirdetve. Október 10-én, 15 órakor lesz a Hadifogoly 
megemlékezés. A Szent Kereszt Templomban lesz a mise, innen sétálunk át a térre 
koszorúzni. November 11-én Márton Napi felvonulás a Tájházhoz. November 21-én 
Csömörön lesz az ÉMNÖSZ gála.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: október 6-i megemlékezés holnap 17 órakor lesz. Az 
október 23-i ünnepség  Kulturális Bizottság döntése alapján október 22-én 17.30-kor 
kerül megrendezésre.  
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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 


