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Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 
8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5. 

________________________________________________________________ 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

 
Készült 2013. május 15-én 19.30 órakor a Német Nemzetiségi Önkormányzat irodájában a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületi ülésén. 

 

Jelen vannak:  

Wágenhoffer Kornélia (elnök) 

Dózsa Éva  

Szabó Gyuláné (elnökhelyettes) 

Kovács Józsefné 

Láng Zsanett jegyző 

 

Az Elnök asszony köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, 

mivel az ülésen 4 fő képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérte Dózsa Éva 

képviselőasszonyt, amit a képviselőtestület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott. Ezt 

követően javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a képviselőtestület egyhangúlag 4 igen 

szavazattal elfogadott.  

 

Napirendek: 
 

1. Egyetértési jog gyakorlása a Veszprém Megyei feladatellátási, intézményhálózat-
működtetési és köznevelés - fejlesztési terv  

Előadó: Wágenhoffer Kornélia, elnök  
 

2. Vegyes ügyek  

előadó: Wágenhoffer Kornélia 
 
 

1. napirend 
 
Wágenhoffer Kornélia elnök kérte a képviselőket, hogy ismertessék véleményüket a 
Veszprém Megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés - fejlesztési 
tervvel kapcsolatban. De még mielőtt ezt a képviselők megtennék, elmondta, hogy az anyag 
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óriási terjedelmű, melyet a kiküldött értesítő alapján 15 nap alatt kell a képviselőknek 
megismernie. Ezzel két probléma van, az egyik, hogy a 2011. évi CLXXIX. „A nemzetiségek 
jogairól” szóló törvény szerint, erre az önkormányzatnak 30 nap áll rendelkezésére. A másik 
probléma az, hogy az anyag olyan nagy terjedelmű, hogy ezt ennyi idő alatt nehéz pontosan 
megismerni.  
 
Szabó Gyula Sebestyénné egyetértett az elnökasszony véleményével. 
 
Az elnökasszony elmondta továbbá, hogy az anyag több helyen hibás, hiányos, így például a 
német nemzetiségi óvodáknál nem szerepel a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda, holott ez 
már évek óta nemzetiségiként működik. Arról nem is beszélve, hogy a Veszprém megyében 
működő többi német nemzetiségi óvoda is hiányzik belőle.  
 
Dózsa Éva képviselő elmondta, hogy az anyag több helyen is ellentmondásokat tartalmaz a 
felsoroltak mellett és a táblázatok és a szöveg többször nem egyezik. Véleménye szerint ezt 
nem szabad így elfogadni.  
 
Wágenhoffer Kornélia elmondta, hogy ő is támogatja a képviselő asszony véleményét, hiszen 
ez az anyag így mindenképpen korrekcióra szorul.  
 
 
A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 
Képviselő-testületének 13/2013. (V.15.)  

HATÁROZATA 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy nem ért egyet a Veszprém Megyei 
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés - fejlesztési tervvel, kéri 
annak javítását.  
 
Felelős: elnök 
 
 
 

2. napirend 
 
Wágenhoffer Kornélia elmondta, hogy a vegyes ügyek között több témában is szeretné 
tájékoztatni a képviselőtestületet.  
 
Elsőként javasolja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat számláján lévő pénzből további 
400.000 Ft-ot kössenek le a banknál. A napokban történnek az előző testületi üléseken hozott 
határozatoknak megfelelően a támogatások utalásai, lekötött pénzbetét 214.000 Ft, ehhez 
kellene 400.000 Ft-ot hozzátenni. A betét fordulója május 28-a.  
 
 
A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 
Képviselő-testületének 14/2013. (V.15.)  

HATÁROZATA 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó úgy dönt, a Kinizsi Banknál további 400.000 
Ft-ot leköt.  
 
Felelős: elnök 
 
 
Wágenhoffer Kornélia elmondta, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és 
Elektorok Közössége 20.000 Ft-tal támogatja a településeken megrendezésre kerülő 
nemzetiségi napi rendezvényeit. Ismertette a támogatási szerződés szövegét és kérte a 
képviselőtestületet, hogy a szerződést fogadják el.  
 
A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 
Képviselő-testületének 15/2013. (V.15.)  

HATÁROZATA 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó úgy dönt, hogy támogatási szerződést köt a 
Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közösségével.  
 
Felelős: Szabó Gyula Sebestyénné 
 
Az elnökasszony tájékoztatta a képviselőket arról, hogy kedden a Leader pályázatokkal 
kapcsolatban kedden 10 órakor megbeszélés lesz. Ez azért is fontos, mert több témában is 
lehet pályázni, az önkormányzatnak is kellene pályázni a nemzetiségi nap költségeire.  
 
 
Az elnökasszony tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy a nemzetiségi óvoda mindkét 
csoportjában nemzetiségi oktatás folyik. Viszont ismertette a finanszírozási nehézségeket, 
mely szerint a nemzetiségi óvodákat ugyanúgy finanszírozza az állam, mint a normál 
óvodákat, a nemzetiségi többletfeladatokkal járó kiadásokat a fenntartónak kell hozzátenni. A 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata is foglalkozik a kérdéssel illetve 
problémával, de sajnos még nem kaptak kielégítő választ a megkeresésükre.  
 
Wágenhoffer Kornélia elmondta azt is, hogy a polgármester úrtól kapott információ alapján az 
Óvoda átadási ünnepségére Dr Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettest kérték fel. Az 
ünnepségnek az időpontja a miniszterelnök-helyettes elfoglaltsága miatt még nem konkrét.  
 
 
Az ülésen több napirend nem merült fel, az elnök asszony az ülést 20 óra 5 perckor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
Wágenhoffer Kornélia      Dózsa Éva 
            elnök            képviselő 


