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

________________________________________________________________ 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

 
Készült 2013. február 12-én 8 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. Települési önkormányzat és a nemzetiségi óvoda költségvetésének véleményezése 
Előadó: Wágenhoffer Kornélia, elnök  
 
2. Nemzetiségi önkormányzat költségvetése 
Előadó: Wágenhoffer Kornélia, elnök 
 
3. Vegyes ügyek  
előadó: Wágenhoffer Kornélia 
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1. napirend 

 

Az elnök asszon ismertette a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda költségvetését. A képviselő 
testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 
Képviselő-testületének 3/2013. (II.12.)  

HATÁROZATA 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetért Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 
költségvetésével. 
 
Felelős: elnök 
 
Az elnök asszon ismertette Márkó Község Önkormányzat költségvetését. A képviselő testület 
4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 
Képviselő-testületének 4/2013. (II.12.)  

HATÁROZATA 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat véleményezési jogát gyakorolva egyetért a Márkó 
Község Önkormányzata költségvetésével. 
 
Felelős: elnök 
 
 

2. napirend 
 
 
A képviselő testület áttekintette a 203. évi költségvetést és 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 
Képviselő-testületének 5/2013. (II.12.)  

HATÁROZATA 
 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja a 2013. évi költségvetést, 
melyben a 1055 ezer Ft. költségvetési bevétellel és 1055 ezer Ft. költségvetési kiadással 
számol.  
 
 
Felelős: Elnök 



 3

 
 

3. napirend 
 
 
A képviselő testület sorra vette a 2013-ban megvalósítandó feladatokat és kijelölte azok 
felelőseit. 
 
a) Márkóról szóló diplomamunkák összegyűjtése:  

- szakrális emlékekről 
- építészeti örökségről 
- népszokások 
A feladatot Wágenhoffer Kornélia fogja össze. 
 
b) Christkindl kiállítás szervezése. A feladatot Wágenhoffer Kornélia vállalta. 
 
c) Christkindl próbák szervezését Kovács Jánosné vállalta. 
 
d) A nemzetiségi nap időpontját és a programsorozatot a későbbi időpontban egyezteti a 
képviselő testület. 
 
e) A képviselőtestület a tavaly év végi határozata alapján elkészíti a Márkó története című 
könyvet. A feladatot Szabó Gyuláné fogja össze, aki vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot 
az árajánlatot adó Márkusné Vörös Hajnalkával. Az elnökhelyettes a következő ülésen 
tájékozatja a testületet az aktualitásokról.  

 
 
 
Az ülésen több napirend nem merült fel, az elnök az ülést 8 óra 45 perckor bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
Wágenhoffer Kornélia      Dózsa Éva 
             elnök          képviselő 


