
 1

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

________________________________________________________________ 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

 
Készült 2013. április 23-án 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. Tájékoztatás az előző képviselő testületi ülés óta történtekről 
Előadó: Wágenhoffer Kornélia elnök 
 
2. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása, 
beszámolója 
Előadó: Wágenhoffer Kornélia, elnök  
 
3. Német Nemzetiségi Óvoda 2012. évi költségvetési  beszámolója 
Előadó: Wágenhoffer Kornélia, elnök 
 
4. Vegyes ügyek, támogatások 
Előadó: Wágenhoffer Kornélia 
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1. napirend 
 
Wágenhoffer Kornélia elnök elmondta, hogy a Christkindl ruhák visszakerültek a nemzetiségi 
önkormányzathoz.  
 
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a népszámlálás szerint 145 ember vallotta magát 
német nemzetiséghez tartozónak. A jövő évben a támogatást a nemzetiségi önkormányzatok a 
népszámlálási adatok alapján kapják. 50 fő felett 200%, de azt még nem lehet tudni, hogy 
mennyi a 100 %. 
 
Az énekkar Városlődön kitüntetéses arany minősítést kapott.  
 
Megérkezett a Leader támogatás. 
 
 

2. napirend 
 
 
Wágenhoffer Kornélia elnök asszony ismertette a 2012. évi költségvetés módosítását.  
 
A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 
Képviselő-testületének 6/2013. (IV.23.)  

HATÁROZATA 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja a 2012. évi költségvetés 
módosítását. 
 
Felelős: elnök 
 
 
Wágenhoffer Kornélia elnök ismertette a 2012. évi költségvetés végrehajtását. 
 
A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 
Képviselő-testületének 7/2013. (IV.23.)  

HATÁROZATA 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja a 2012. évi költségvetési 
beszámolót.  
 
Felelős: elnök 
 
 



 3

3. napirend 
 
Wágenhoffer Kornélia ismertette a Német Nemzetiségi Óvoda 2012. évi költségvetési 
beszámolóját.  
 
A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 
Képviselő-testületének 8/2013. (IV.23.)  

HATÁROZATA 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja a Márkói Német 
Nemzetiségi Óvoda 2012. évi költségvetésének végrehajtását.  
 
Felelős: elnök 
 
 
Láng Zsanett jegyző az óvoda működésével kapcsolatban elmondta, hogy a beiratkozások már 
megtörténtek. Szeptembertől változik az óvodavezető csoportban töltendő kötelező óraszáma, 
és az óvónők óraszáma is változik. Az óvodavezetőé 12 órára, az óvónőé 26 órára csökken. A 
csökkenés és a gyereklétszám növekedése miatt valószínűleg két csoport helyett 3 csoportot 
kell indítani. 
 

4. napirend 
 
Wágenhoffer Kornélia elnök asszony elmondta, hogy a Városlődön megrendezendő német 
nemzetiségi táborban Hajdú Dzsenifer szeretne részt venni. Javasolta, hogy a táborozás 
önköltségét támogassa a nemzetiségi önkormányzat. 
 
 
A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 
Képviselő-testületének 9/2013. (IV.23.)  

HATÁROZATA 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy 10 000,- Ft. támogatást nyújt Hajdú 
Dzsenifer Márkó, Hársfa u. 13/A lakos részére a Városlődön megrendezendő német 
nemzetiségi táborozáson való részvételhez.  
 
Felelős: elnök 
 
 
Wágenhoffer Kornélia elnök asszony tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy a Dózsa 
György iskolában 2013. június 8-án évfordulós gála lesz. Sok gyerek jár Márkóról a Dózsa 
iskolába, ezért javasolta, hogy a gála megrendezésére nyújtson a német nemzetiségi 
önkormányzat támogatást.  
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A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 
Képviselő-testületének 10/2013. (IV.23.)  

HATÁROZATA 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy 25 000,- Ft. támogatást nyújt a Dózsa 
György Általános Iskolában 2013. június 8-án tartandó gála megrendezéséhez.  
 
Felelős: elnök 
 
 
 
Kovács Józsefné képviselő elmondta, hogy a nyugdíjas klub ebben az évben ünnepeli 
fennállásának 20. évfordulóját. A rendezvényre a meghívják a Cholnoky nyugdíjas klub 
tagjait, a veszprémfajszi nyugdíjas klubot. Előadó Szeles József színész lesz.  
A képviselő asszony kérte a képviselő testületet, hogy a nyugdíjas klub ezen rendezvényét a 
nemzetiségi önkormányzat támogassa. 
 
 
A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 
Képviselő-testületének 11/2013. (IV.23.)  

HATÁROZATA 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy 50 000,- Ft. támogatást nyújt a 
Márkói Nyugdíjasok Egyesülete részére, fennállásuk 20. évfordulójának 
megrendezésére. 
 
Felelős: elnök 
 
Wágenhoffer Kornélia elnök asszony tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy az utolsó 
testületi ülésen nem született döntés a nemzetiségi napról. Mivel az idő sürget, össze kell 
állítani a fellépő csoportokat, ezért erről döntés kellene.  
Dózsa Éva képviselőasszony elmondta, hogy véleménye szerint a falubeli csoportokat kellene 
inkább meghívni.  
Az elnökasszony támogatta a döntést, valamint azt javasolta, hogy hívják meg a Herendi 
Vergissmeinnicht tánccsoportot.  
Szabó Gyuláné javasolta még egy trió vagy quartett zenekar meghívását.  
 
A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 
Képviselő-testületének 12/2013. (IV.23.)  

HATÁROZATA 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 2013. szeptember 14-én rendezi meg a 

nemzetiségi napot, melyre az alábbi fellépőket hívja meg:  

1. Márkói Német Nemzetiségi Óvoda  

2. Márkói Nyugdíjasok Egyesülete Énekkara 

3. Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar 

4. Márkói Kamara Tehátrum 

5. Herendi Vergissmeinnicht Tánccsoport 

6. Zenekar 

 
Felelős: elnök 
 
 
Az ülésen több napirend nem merült fel, az elnök asszony az ülést 9 óra 5 perckor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
Wágenhoffer Kornélia      Dózsa Éva 
            elnök            képviselő 


