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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-

testületének 2018. október 25. napján megtartott üléséről. 

Az ülés helye: a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme. 

Az ülés kezdési időpontja:      14.00 óra 

Jelen vannak:   Frőhlich Henrikné elnök 

Frőhlich Henrik nemzetiségi képviselő 

Dollenstein László nemzetiségi képviselő 

 

dr. Fodor-Rácz Szilvia jegyző 

             Koósné Knódel Katalin aljegyző 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 
Köszöntötte Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata megjelent képviselőit. A  

ülés összehívása az SZMSZ-nek megfelelően történt, Kaiber Henrik képviselő az ülésen nem 

vesz részt, távolmaradását előre jelezte. A testület 3 tagja az ülésen megjelent,  majd 

megállapította, hogy   a testület határozatképes.   

Jegyzőkönyvvezetőnek felkérte Keresztély Lászlóné igazgatási főelőadót, a jegyzőkönyv 

hitelesítésére javasolta Frőhlich Henrik képviselőt. 

A testület tagjai a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadták.  

Az ülés napirendjére  az alábbiak szerint tett javaslatot: 

 

1./ Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról 

     Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

2./ Előterjesztés hartai festett képek megalkotásáról 

     Előadó: Frőhlich Henrikné elnök                          

3./ Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

     módosításáról 

     Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

4./ Tájékoztató a Hartai Hétszínvirág Óvoda és a Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú  

     Művészeti Iskola köznevelési intézmények vonatkozásában lefolytatott törvényességi 

     ellenőrzésről 

     Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

5./ Előterjesztés a Hartai Ráday Pál Általános Iskola Alapfokú Művészeti tagiskolájában a  

 művészeti oktatásért fizetendő térítési díjak díjalapjának meghatározásáról 

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

6./ Előterjesztés a Hartai Hétszínvirág Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 

     meghatározásáról a 2018/19-es nevelési évben 

     Előadó: Hus Lászlóné Gunyics Dóra intézményvezető-helyettes 

7./ A Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület kérelme  

     Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

8./  Egyéb ügyek. 

      Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(A meghívó és a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. és 2. melléklete) 

 



Megkérdezte a képviselőket, hogy a napirenddel, a jegyzőkönyv hitelesítő személyével 

kapcsolatban van-e kérdése, véleménye, más javaslata valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy 

kézfeltartással szavazzanak. 

 

A képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangú 3 igen szavazattal a 

napirendre  és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére  tett javaslatot elfogadta. 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

1./  Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról 

                        Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete augusztus 29-én ülésezett utoljára. 

Bejelentette, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke – néhai Heinek 

Ottó sajnálatos  halála miatt a Közgyűlés Schubert Olívia elnök-helyettest választotta meg új 

elnöknek. 

Október 5-én Ritter Imre német parlamenti képviselő meghívására  részt vettek a nemzetiségi 

önkormányzatok elnökei, az általuk fenntartott intézmények vezetői részére megtartott  a jövő 

évi  költségvetési támogatásokkal, a kiegészítő támogatásokkal, nemzetiségi beruházási 

pályázatok értékelésével, a nemzetiségi pedagógus program előrehaladásával, illetve egyéb 

aktuális nemzetiségi kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatáson. 

Október 11-én a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézményeknél tartott ellenőrzést, az ellenőrzés eredményéről majd a külön napirendnél 

számol be. 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

Megkérdezte a képviselőket és a jelenlévőket, hogy esetleg  van-e valakinek bejelenteni valója 

a két ülés között eltelt időszakban történtekről, amennyiben nincs, kéri aki egyetért a 

tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon. 

 

A  képviselő-testület  külön számozott határozat hozatala nélkül az előző ülés óta eltelt 

időszakról szóló tájékoztatót   elfogadta.  

 

   Határidő: folyamatos 

   Felelős Frőhlich Henrikné elnök 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

  2./ Előterjesztés hartai festett képek megalkotásáról 

                            Előadó: Frőhlich Henrikné elnök  

                         

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)  

 

Frőhlich Henrikné elnök: 
A nemzetiségi önkormányzatnak fontos szerepe van a nemzetiségi hagyományok és a 

nemzetiségi örökség megőrzésében, megóvásában. Ezen célból  Dr. Eltiganiné Lénárt Eszter 

amatőr festőt javasolja megbízni 13 db hartai festett kép elkészítésével.  



Megkérdezte a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdése valakinek, 

amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy dr. Eltiganiné Lénárt Esztert megbízzák 

13 db hartai festett kép elkészítésével bruttó 200 ezer forint megbízási díj ellenében, 

kézfeltartással szavazzon.  

Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám: 50/2018. (X.25.) NNÖ h. 

Tárgy: Előterjesztés hartai festett képek megalkotásáról 

 

H A T Á R O Z A T  
 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza dr. 

Eltiganiné Lénárt Esztert 12 db hartai festett kép elkészítésével bruttó 200.000,-Ft megbízási 

díj ellenében, egyúttal felhatalmazza az elnököt a határozat mellékletét képező megbízási 

szerződés aláírására.   

                                      
                                            Határidő: 2018. november 30. 

                                            Felelős:   Frőhlich Henrikné, elnök 

 

(a megbízási szerződés a határozat melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

 

3./ Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

                módosításáról 

                Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)  

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

A költségvetés módosítására központi, illetve helyi intézkedések miatt van szükség. Többek 

között  a hartai festett képek megbízási díja és járulékai, dologi kiadásokon belüli 

átcsoportosítások, előző évi támogatások visszafizetése, Heinek Ottó tehetséggondozási 

programba történő befizetés miatt, intézményeknél a finanszírozás csökkenése, az óvodánál a 

dologi kiadások között a pályázati önerő biztosítása, valamint a beruházások – laptop, 

laminálógép – szerepeltetése miatt vált szükségessé. 

Megkérdezte a képviselőket, hogy a módosítással kapcsolatban van-e kérdése, véleménye 

valakinek, amennyiben nincs, kérte, hogy aki egyetért a német nemzetiségi önkormányzat 2018. 

évi költségvetésének módosításával, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

HATÁROZAT 

 

Szám: 51/2018. (X.25.) NNÖ h. 

Tárgy: Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi 

költségvetéséről szóló 7/2018. (II.20.) NNÖ határozat módosításáról 

 



Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Harta 

Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 

7/2018.(II.20.) NNÖ határozat I. 1.pontja helyébe a következő pont lép: 

„I. 

A költségvetés főösszege 

2.   A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi 

a) költségvetési bevételeinek összegét                                            370 228 E Ft-ban  

     b) költségvetési kiadásainak összegét   397 881 E Ft-ban 

     c) költségvetési bevételeinek és a kiadások egyenlegét  -27 653 E Ft-ban 

         ebből: 

 1. működési egyenlegét  1 133 E Ft-ban 

             2. felhalmozási egyenlegét  -28 786 E Ft-ban 

        állapítja meg. 

 

 3.  A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

          a) finanszírozási kiadásait  0 Ft-ban 

           b) kiadási főösszegét   397 881 E Ft-ban 

           c) összesített hiányát    27 653 E Ft-ban 

 4.  A Képviselő-testület az (2) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány 

finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

          1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 0 E Ft-ban 

          2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével   27 653 E Ft-ban 

 5.  A Képviselő-testület az intézmények irányítószervi támogatásának előirányzatát 355 412 E 

Ft-ban állapítja meg.” 

 6.  „I. 2.pontja helyébe a következő pont lép: 

1. A határozat 1-11. mellékletei helyébe e határozat 1-10. mellékletei lépnek.” 

II. 

Záró rendelkezések 

7. A határozat kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

 4./ Tájékoztató a Hartai Hétszínvirág Óvoda és a Hartai Ráday Pál Általános 

      Iskola és Alapfokú  Művészeti Iskola köznevelési intézmények vonatkozásában  

                 lefolytatott törvényességi  ellenőrzésről. 

                Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)  

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

Október 11-én a Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala törvényességi ellenőrzést 

folytatott le a német nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézményeknél. Az ellenőrzést 

végzők mindkét intézménynél kisebb hiányosságokat tártak fel, így az  óvodánál  azt, hogy az 



intézményi nyilvánosság fórumai nem működnek megfelelően, az aktuálisan elfogadott 

dokumentumok nincsenek feltöltve a KIR adatbázisba, az intézmény nem készített közzétételi 

listát, az intézményvezető nem rendelkezik minisztériumi jóváhagyással. Az iskola 

vonatkozásában az intézményben a a szükséges dokumentumok nagy részben a 

jogszabályoknak megfelelően rendelkezésre álltak, a diákönkormányzat SZMSZ-e nem 

található, a házirend nem tartalmazza az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára 

jelentkezés módját, és határidejét,  illetve a KIR INFO lapon az intézmény nem készítette el a 

közzétételi listát. A hiányosságok megszüntetésére 30 napot kapott mindkét intézmény. 

Megkérdezte a képviselőket, hogy az ellenőrzéssel kapcsolatban van-e kérdésük, véleményük, 

amennyiben nincs kérte, hogy kézfeltartással szavazzanak a Hartai Hétszínvirág Óvoda 

vonatkozásában lefolytatott törvényességi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése 

érdekében tett intézkedésről. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám: 52/2018. (X.25.) NNÖ h. 

Tárgy: Intézkedés a Hartai Hétszínvirág Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában 

lefolytatott törvényességi ellenőrzés során feltárt hiányosságokról. 

 

H A T Á R O Z A T  
 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hartai 

Hétszínvirág Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal által 2018. október 11. napján lefolytatott törvényességi ellenőrzés során tett 

megállapításokkal egyetért és a feltárt hiányosságokat az ellenőrzés napjától számított 30 napon 

belül, 2018. november 11. napjáig megszünteti, és ennek tényét igazolja a Kormányhivatal felé, 

azaz a következő intézkedéseket megteszi: 

-  a KIR adatbázisba feltöltésre kerülnek az aktuálisan elfogadott dokumentumok 

(SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program), 

-  az intézmény elkészíti a közzétételi listát, 

-  az intézményvezető megbízásához szükséges minisztériumi jóváhagyást beszerzi. 

   

Felelős: Frőhlich Henrikné, elnök 

   Tupcsiáné Szabados Magdolna, óvodavezető 

Határidő: 2018. november 11. 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

Kérte, hogy kézfeltartással szavazzanak a Ráday Pál Általános Iskola és Művészeti Iskola  

vonatkozásában lefolytatott törvényességi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése 

érdekében tett intézkedésről. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám: 53/2018. (X.25) NNÖ h. 

Tárgy: Intézkedés a Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési 

intézmény vonatkozásában lefolytatott törvényességi ellenőrzés során feltárt hiányosságokról 

 

H A T Á R O Z A T  
 



Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráday Pál 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézmény vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal által 2018. október 11. napján lefolytatott törvényességi 

ellenőrzés során tett megállapításokkal egyetért és a feltárt hiányosságokat az ellenőrzés 

napjától számított 30 napon belül, 2018. november 11. napjáig megszünteti, és ennek tényét 

igazolja a Kormányhivatal felé, azaz a következő intézkedéseket megteszi: 

-  Az intézmény házirendjét kiegészíti az alábbi tartalmi elemekkel: az osztályozó vizsga 

tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák 

tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje, 

-  Az intézmény elkészíti a diákönkormányzat SZMSZ-ét, 

-  A KIR INFO lapon az intézmény elkészíti a közzétételi listát. 

   

Felelős: Frőhlich Henrikné, elnök 

   Frei Lászlóné, intézményvezető 

Határidő: 2018. november 11. 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

Kérte, hogy kézfeltartással szavazzanak a Ráday Pál Általános Iskola és Művészeti Iskola  

módosított házirendjéről. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám: 54/2018. (X.25.) NNÖ h. 

Tárgy: A Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola módosított Házirendjének 

elfogadása. 

H A T Á R O Z A T  
 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ráday Pál 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola módosított Házirendjét e határozat melléklete 

szerint jóváhagyja.  

                                

                                   Határidő: folyamatos 

                                   Felelős: Frei Lászlóné, intézményvezető 

 

(a házirend a határozat melléklete)  

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

 

5./ Előterjesztés a Hartai Ráday Pál Általános Iskola Alapfokú Művészeti  

     tagiskolájában a művészeti oktatásért fizetendő térítési díjak díjalapjának  

     meghatározásáról. 

     Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

A képviselő-testület 2015-ben szabályzatban határozta meg a művészeti tagiskolában fizetendő 

térítési díjalap kiszámításának módját, a díjmegállapítás szabályait. E szabályzatot most 



módosítani, kiegészíteni szükséges a költségvetési támogatás meghatározhatóságához. 

Továbbá szükséges a 20128/19-es tanévre vonatkozó térítési díjalap megállapítása is, a javasolt 

összeg az egyéni foglalkoztatás esetében 240 ezer forint, csoportos foglalkoztatás esetében 40 

ezer forint összeg legyen. 

Megkérdezte a képviselőket, hogy a Szabályzat kiegészítésével, illetve a térítési díjalap 

megállapításával kapcsolatban van-e kérdése, véleménye valakinek, amennyiben, nincs kérte, 

hogy aki a tagiskolában a művészeti oktatásért fizetendő térítési díjak meghatározásával, 

kézfeltartással szavazzon. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám: 55/2018.(X.25.) NNÖ határozat 

Tárgy: A  Hartai Ráday Pál Általános Iskola Alapfokú Művészeti tagiskolájában a művészeti 

oktatásért fizetendő térítési díjak meghatározása 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hartai Ráday 

Pál Általános Iskola Alapfokú Művészeti tagiskolájában a művészeti oktatásért fizetendő 

térítési díjakat e határozat melléklete szerint határozza meg. 

 

Felelős: Frőhlich Henrikné, elnök 

Határidő: folyamatos 

Erről értesül: Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

(a Szabályzat a határozat melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

Megkérdezte a képviselőket, hogy a tagiskolában folytatott művészeti oktatásért fizetendő 

térítési díjak díjalapjának mértékével kapcsolatban van-e kérdésük, véleményük, amennyiben 

nincs kéri, hogy aki egyetért a díjalap egyéni foglalkoztatás esetében a 240 ezer forint, csoportos 

foglalkoztatás esetében a 40 ezer forint összegben történő meghatározással, kézfeltartással 

szavazzon. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám: 56/2018.(X.25.) NNÖ határozat 

Tárgy: A  Hartai Ráday Pál Általános Iskola Alapfokú Művészeti tagiskolájában a művészeti 

oktatásért 2018/19-es tanévben fizetendő térítési díjak díjalapjának jóváhagyása 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hartai Ráday 

Pál Általános Iskola Alapfokú Művészeti tagiskolájában a művészeti oktatásért fizetendő 

térítési díjak díjalapját a 2018/19-es tanévre egyéni foglalkoztatás esetében 240 000/tanév, 

csoportos foglalkoztatás esetében 40 000/tanév mértékben hagyja jóvá.  

 

 

Felelős: Frőhlich Henrikné, elnök 

Határidő: folyamatos 



Erről értesül: Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

6./ Előterjesztés a Hartai Hétszínvirág Óvoda heti és éves nyitvatartási  

     idejének meghatározásáról a 2018/19-es nevelési évben 

                            Előadó: Hus Lászlóné Gunyics Dóra int.vezető-helyettes 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) 

 

Hus Lászlóné Gunyics Dóra int.vezető-helyettes: 

A vonatkozó jogszabály határozza meg többek között az óvoda helyi és éves nyitvatartási 

rendjét. Ebben a nevelési évben is az óvoda nyári zárva tartása a szokott rend szerint lenne, 

augusztusban a karbantartási, takarítási munkálatok elvégésének idejére. Az éves és a  heti 

nyitva tartást is az eddig megszokott rend szerin javasolja meghatározni, vagyis 2018. 

szeptember 1- től 2019. július 31-ig, valamint 2019. augusztus 20-tól 2019. augusztus 31-ig, 

Hartán hétfőtől péntekig 6,30 tól 17,00 óráig, Dunatetétlenen hétfőtől péntekig 7,30-tól 15,30 

óráig. 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

Megkérdezte a képviselőket, hogy az óvoda éves, valamint heti nyitva tartásával kapcsolatban 

van-e kérdése, véleménye valakinek, amennyiben nincs, kérte, hogy aki egyetért a Hartai 

Hétszínvirág Óvoda heti és éves nyitvatartási rendjének a határozat-tervezetben foglaltak 

szerinti meghatározásával, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám: 57/2018. (X.25.) NNÖ h. 

Tárgy: Előterjesztés a Hartai Hétszínvirág Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 

meghatározásáról a 2018/19-es nevelési évben. 

 

H A T Á R O Z A T  
 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hartai 

Hétszínvirág Óvoda heti és éves nyitvatartási idejét a 2018/2019-es nevelési évben az alábbiak 

szerint határozza meg:  

 

1. Éves nyitva tartás:    2018. szeptember 1-től 2019. július 31. 

                                     2019. augusztus 20-tól 2019. augusztus 31.. 

                                  

2. Heti nyitva tartás:    Harta:             Hétfő-Péntek: 6.30-17.00 óra 

                                     Dunatetétlen: Hétfő-Péntek: 7.30-15.30 

                                            Határidő: folyamatos 

                                            Felelős:   Tupcsiáné Szabados Magdolna, óvodavezető 

                                            Értesül: Dollenstein László, Pálfi Mihályné polgármesterek  

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

 

 

 



7./ A Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület kérelme  

                 Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(a kérelem a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete) 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

A Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület október 27-én rendezi meg a tánccsoport 55 

éves jubileumi ünnepségét és a Sváb-bálat. A bálban zenét szolgáltató zenekar  költségének 

támogatását, összesen 180 ezer forint értékben,  kéri az egyesület elnöke. Megkérdezte a 

képviselőket, hogy a kérelemmel kapcsolatban van-e kérdése, véleménye valakinek, 

amennyiben nincs kérte, hogy aki egyetért a zenekar költségének támogatásával, 180 ezer forint 

összegben, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 Szám: 58/2018. (X.25.) NNÖ h. 

Tárgy:   A Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület rendezvényének támogatása. 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hartai 

Hagyományőrző Kulturális Egyesület által 2018. október 27-én megrendezésre kerülő Sváb Bál 

költségeihez 180.000,- Ft támogatást nyújt. Az összeg a támogatási megállapodás alapján 

utalható az egyesület számlájára, utólagos elszámolás mellett. 

 

    Felelős: Frőhlich Henrikné elnök 

    Határidő:  folyamatos 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

8./  Egyéb ügyek. 

                          Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

Megkérdezte a képviselőket és a jelenlévőket, hogy egyéb ügyek keretében van-e valakinek 

hozzászólása, kérdése, bejelenteni valója? 

Elmondta, hogy a Hagyományőrző Egyesület ünnepségén részt vesz a Miniszterelnökség 

Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi Főosztály 

főosztályvezetője Tircsi Richárd úr is. 

Október 27-én délután kerül sor a Nemzetiségi Családfakutató Egyesület előadására is. 

A nemzetiségi önkormányzat december 15-re tervezi megrendezni a Karácsonyi Vásárt, 

javasolta, hogy ezt határozatban is fogadják  el.  

 

Szám: 59/2018. (X.25.) NNÖ h. 

Tárgy:   Döntés a Karácsonyi Vásár megrendezéséről. 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy a hagyományos Karácsonyi Vásárt (Weihnactsmark) 2018. december 15-én rendezi meg. 

 



     Felelős: Frőhlich Henrikné elnök 

     határidő:  2018. december 15. 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

További kérdés, hozzászólás, vélemény a jelenlévők részéről nem volt, megköszönte az ülésen 

való részvételt és munkát, az ülést 18,30 órakor bezárta. 

 

kmf. 

 

     

 

                      Frőhlich Henrikné                                       Frőhlich Henrik 

                              elnök                                            képviselő, jkv. hitelesítő 

 


