
 J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-testületének
2022. február 21-i munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésén, mely 1630 órakor kezdődik.

Helye: Vértestolna Község Önkormányzatának házasságkötő terme.
Vértestolna, Petőfi u. 67. szám.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint: 
Kozáriné Szám Csilla elnök, 
Schneider Hajnalka képviselő
Fink Jánosné képviselő, és
Ruckenbrot Cecília képviselő

Meghívottak neve:
Dr. Szmodis István János - a Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Megjelent meghívottak:
Dr. Szmodis István János - jegyző

Kozáriné Szám Csilla elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 3 fő képviselő és
az elnök van jelen, az ülés határozatképes. 

Az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv  hitelesítőre  vonatkozó  határozati  javaslata:  Vértestolna  Községi  Német
Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-testülete  az  ülés  jegyzőkönyvének  hitelesítésével
Ruckenbrot Cecília képviselőt bízza meg. 
Határidő: azonnal. Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.

A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza:

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
1/2022. (II.21.) határozata

a jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-testülete  az  ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Ruckenbrot Cecília képviselőt bízza meg. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök.

Kozáriné  Szám  Csilla  elnök  javasolja  a  meghívóban  (a  jegyzőkönyv  2.  melléklete)
megküldött napirend elfogadását. 

Határozati  javaslata:  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-
testülete az ülés napirendjének az alábbiakat fogadja el: 
1./ Lejárt határidejű határozatokról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés

között végzett munkáról beszámoló 
Előterjesztő: Kozáriné Szám Csilla elnök
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2./Az államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján  2023-2024-2025.
évben  várható  saját  bevételek  és  adósságot  keletkeztető  ügyletekből  származó  fizetési
kötelezettségről határozat hozatal.

     Előterjesztő: Kozáriné Szám Csilla elnök
3./ Beszámoló az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 25 §. alapján folytatott 

gazdálkodásról, 2022 év január hó (a költségvetési határozat meghozataláig).
     Előterjesztő: Kozáriné Szám Csilla elnök
4./ 2022. évi költségvetés megállapítása.

Előterjesztő: Kozáriné Szám Csilla elnök
5./ Vértestolna Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda 2022. évi költségvetésének tárgyalása.

Előterjesztő: Kozáriné Szám Csilla elnök
6./ Vértestolna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tárgyalása.

Előterjesztő: Kozáriné Szám Csilla elnök
7./ Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Vértestolna

Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  közötti  együttműködési  megállapodás
felülvizsgálata.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök

8./ Egyebek

Határidő: azonnal.
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.

A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza:

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
2/2022. (II.21.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjéről

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-testülete  az  ülés
napirendjének az alábbiakat fogadja el: 

Határozati  javaslata:  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-
testülete az ülés napirendjének az alábbiakat fogadja el: 

1./ Lejárt határidejű határozatokról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két
ülés között végzett munkáról beszámoló 

Előterjesztő: Kozáriné Szám Csilla elnök
2./Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján  2023-2024-2025.
évben  várható  saját  bevételek  és  adósságot  keletkeztető  ügyletekből  származó  fizetési
kötelezettségről határozat hozatal.

     Előterjesztő: Kozáriné Szám Csilla elnök
3./ Beszámoló az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 25 §. alapján folytatott 
gazdálkodásról, 2022 év január hó (a költségvetési határozat meghozataláig).
     Előterjesztő: Kozáriné Szám Csilla elnök
4./ 2022. évi költségvetés megállapítása.

Előterjesztő: Kozáriné Szám Csilla elnök
5./  Vértestolna  Katicabogár  Német  Nemzetiségi  Óvoda  2022.  évi  költségvetésének
tárgyalása.

Előterjesztő: Kozáriné Szám Csilla elnök
6./ Vértestolna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tárgyalása.

Előterjesztő: Kozáriné Szám Csilla elnök
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7./ Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és
Vértestolna  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  közötti  együttműködési
megállapodás felülvizsgálata.

Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök
8./ Egyebek

Határidő: azonnal.
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1 napirend

Kozáriné  Szám  Csilla  elnök  tájékoztatja  a  képviselőket  a  lejárt  határidejű  határozatok
végrehajtásáról: 

 67/2021. (XII.15.) határozat: a felvételi körzet tervezetének véleményezését a
Tarjáni  Német  Nemzetiségi  Általános  Iskola,  valamint  annak  Vértestolnai
telephelye  vonatkozásában  megküldték  a  Tatabányai  Tankerületi  Központ  a
területileg illetékes tankerületi központjának

 71/2021. (XII.15.)  határozat:  a vértestolnai  hagyományok  megőrzését
szolgáló pályázatok eredményhirdetése határidőben megtörtént, 

 72/2021. (XII.15.) határozat: a naptár és féléves periodikus újság készíttetése
megtörtént, 

 74/2021. (XII.15.) határozat: a szilveszteri séta (faluséta) rendben megtörtént,
 75/2021. (XII.15.) határozat: a Várgesztesen megtartott a Christkindl-találko-

zón a vértestolnai részvételt biztosító részére történő köszönetnyilvánítás meg-
történt, 

 76/2021. (XII.15.) határozat: a Német Nemzetiségi Tánccsoportnak játékdél-
után szervezése megtörtént.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

Határozati  javaslata:  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-
testülete a lejárt  határidejű határozatokról a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatást fogadja el. 
Határidő: azonnal, Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.

A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza:

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi   Önkormányzat
képviselő-testülete

3/2022. (II.21.) határozata
   az elnök beszámolójáról

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
képviselő-testülete a lejárt  határidejű határozatokról  a két
ülés  közötti  fontosabb  eseményekről  szóló  tájékoztatást
elfogadja. 
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Határidő: azonnal, 
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

2. napirend

Kozáriné Szám Csilla elnök  elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény  29/A.  §-a,  a  középtávú  tervezés  keretein  belül  előírja  a  Stabilitási  tv.  45.  §  (1)
bekezdés  a)  pontja  felhatalmazása  alapján,  hogy  az  önkormányzatoknak  az  adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. §
(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. 

A  Képviselő-testületnek  a  saját  bevételei  összegét,  valamint  az  adósságot  keletkeztető
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeit  –  évente  –  legkésőbb  a  költségvetési  rendelet
elfogadásáig  kell  megállapítani.  (Ennek részletes  bemutatását  a jegyzőkönyv 3.  melléklete
tartalmazza.)

Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

Kozáriné  Szám  Csilla  elnök  határozati  javaslata:  A  Vértestolna  Községi  Német
Nemzetiségi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a  saját  bevételei  összegét,  valamint  az
adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  három  évre  várható
összegét a jegyzőkönyv 3. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.

A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza:

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat
 képviselő-testülete

4/2022. (II.21.) határozata
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
 
A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  három  évre  várható
összegét a jegyzőkönyv 3. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős:   Kozáriné Szám Csilla elnök 

3. Napirend

Kozáriné  Szám Csilla  elnök  ismerteti  a beszámolót  az államháztartásról  szóló 2011.  évi
CXCV. törvény 25 §. alapján folytatott gazdálkodásról 2022. év január 1-től a költségvetési
határozat  meghozataláig.  (A  beszámoló  előterjesztését  a  jelen  jegyzőkönyv  4.  melléklete
tartalmazza).
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Határozati javaslata, hogy a beszámolót a következők szerint fogadja el:

Bevételek    Ft-ban

 
Önkormányzat Összesen:

Bevételi jogcím
     
önkormányzat műk. támog.                    -                        -    
működési c tám áll ht. Belüről         520 000             520 000    
     
Működési bevétel         520 000            520 000    
szolgáltatások ellenértéke                    -                        -    
Kamat bevétel                 28                    28    
Egyéb működési bevétel                   -                      -    
Felhalmozási támogatás                    -    
Bevételek összesen:         520 028             520 028    
                     -                       -    
Előző költségvetési maradvány      3 437 145          3 437 145    
költségvetési finanszírozási bevételek      3 437 145          3 437 145    
Bevételek összesen:      3 957 173          3 957 173    
     
Kiadások    
Működési költségvetési kiadások         182 380             182 380    
Személyi juttatások             9 890                 9 890    
Munkaadói járulék           12 000               12 000    
Dologi kiadások             9 740                 9 740    
Szolgáltatások         150 750             150 750    
Felújítás                      -    
ellátottak pénzbeli juttatása összesen                      -    
Egyéb működési célú kiadás                    -                        -    
Katicabogár óvoda támogatása                      -    
Egyéb működési célú kiadás összesen:                      -    
     
költségvetési kiadások  összesen:         182 380            182 380    
pénzkészlet      3 774 793          3 774 793    
Kiadásokra felhaszn. összesen    

Határidő: azonnal, Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.

A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza:

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testülete

5/2022. (II.21.) határozata
Beszámoló az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 25 §. alapján

folytatott gazdálkodásról, 2022. év január 1-től a költségvetési határozat
meghozataláig)
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a Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25 § alapján folytatott gazdálkodásról 2022.
év január 1-től a költségvetési határozat meghozataláig a következők szerint elfogadja:

Bevételek    Ft-ban

 
Önkormányzat Összesen:

Bevételi jogcím
     
önkormányzat műk. támog.                    -                        -    
működési c tám áll ht. Belüről         520 000             520 000    
     
Működési bevétel         520 000            520 000    
szolgáltatások ellenértéke                    -                        -    
Kamat bevétel                 28                    28    
Egyéb működési bevétel                   -                      -    
Felhalmozási támogatás                    -    
Bevételek összesen:         520 028             520 028    
                     -                       -    
Előző költségvetési maradvány      3 437 145          3 437 145    
költségvetési finanszírozási bevételek      3 437 145          3 437 145    
Bevételek összesen:      3 957 173          3 957 173    
     
Kiadások    
Működési költségvetési kiadások         182 380             182 380    
Személyi juttatások             9 890                 9 890    
Munkaadói járulék           12 000               12 000    
Dologi kiadások             9 740                 9 740    
Szolgáltatások         150 750             150 750    
Felújítás                      -    
ellátottak pénzbeli juttatása összesen                      -    
Egyéb működési célú kiadás                    -                        -    
Katicabogár óvoda támogatása                      -    
Egyéb működési célú kiadás összesen:                      -    
     
költségvetési kiadások  összesen:         182 380            182 380    
pénzkészlet      3 774 793          3 774 793    
Kiadásokra felhaszn. összesen    

Határidő: azonnal
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

4. Napirend

Kozáriné  Szám  Csilla  elnök  előterjeszti  a  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi
Önkormányzat 2022.  évi  költségvetési  tervét.  (Az  előterjesztést  jelen  jegyzőkönyv  5.
melléklete, a rendelet tervezetét a jegyzőkönyv 6. melléklete tartalmazza).

A költségvetés tervezésénél a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  (Ávr.)  előírásait  alkalmaztuk,  a
vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.
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Az Áht. 24 §. (4) bekezdése szerinti tájékoztatás megtörtént. 

Kéri az előterjesztést véleményezni szíveskedjenek az Önkormányzat 2022. évi költségvetési 
határozata elfogadásához.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.

A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza:

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2022. (II.21.) határozata 

 Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
államháztartásról szóló 2011. évi.  CXCV. törvény 23. § és a Nemzetiségek jogairól  szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi
költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a Vértestolna 
Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

Költségvetési bevételeit összesen 6.562.345. forintban
                        ezen belül   3.979.135 forint működési bevétellel

ezen belül   2.583.210. forint felhalmozási bevétel
Költségvetési kiadásait  összesen:6.562.345. forintban

                         Ezen belül 2.729.135 forint működési kiadással
ezen belül   3.833.210. forint felhalmozási kiadás

 állapítja meg.

2. A  Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
költségvetési hiány összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

3. A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a költségvetési 
egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek 6.562.345. forint
Költségvetési kiadások                          6.562.345.   forint
Hiány       -               0 forint

4. A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
pénzügyi mérlegét az alábbiak szerint elfogadja:

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat
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2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK
 BEVÉTELEK 

Sor-szám Bevételi jogcím eredeti előirányzat
A B C

1. I. Önkormányzat működési bevételei  

2. II. Támogatások, kiegészítések 1 040 000

2.1 Ált. működéshez és kapcsolódó támogatások 1 040 000
2.2  ágazati feladathozkapcs. Tám 0
2.3 Egyéb támogatás  

3.
III. Átvett pénzeszközök államháztartáson 
belülről 600 000

3.1 Működési bevétel 600 000
   

4.
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson 
kívülről  

4.2
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 

államháztartáson kívülről 0
5. V. Felhalmozási célú bevételek 1 485 000

5.1
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 

(vagyonhasznosítás) 0

5.2 felhalm. támogatás áll ht belüröl 1 485 000

5.3 felhalm. támogatás áll ht kívülről  
6. VI. Kölcsön visszatérülése  
7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 125 000
8. VII. Finanszírozási bevételek 3 437 345

8.1 Működési célú finanszírozási bevételek 200

8.2
           - ebből: költségvetési, vállalkozási 
maradvány igénybevétele 200

8.3 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 3 437 145
8.4            - ebből: költségvetési, maradv igvétel 3 437 145
9. VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek  

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 562 345
 

KIADÁSOK
Sor-szám Kiadási jogcímek eredeti előirányzat

A B C
1. I. Működési költségvetés kiadásai 2 729 135
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1.1 Személyi  juttatások 47 726

1.2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 0
1.3 Dologi  kiadások 2 681 409
2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3 833 210
2.1 Beruházások 515 000
2.2 Felújítások 3 318 210
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások  
3. III. Tartalékok 0
3.1 Általános tartalék 0
3.2 Céltartalék  
3.3 Egyéb működési célú kiadások  
4. IV. Kölcsön nyújtása  
5. V. Költségvetési szervek finanszírozása  

6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 833 210
7. VI. Finanszírozási kiadások  
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások  
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások  
8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások  
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 562 345

5. A  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  bevételeit
feladatonként forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a következők szerint fogadja
el:

Helyi nemzetiségi önkormányzat igazgatási tevékenysége:
Az önkormányzat kiadási főösszege: 6.562.345.- forint
        -  Működési bevétel (egyéb bevétel)           200        forint
        -  Általános működéshez  kapcsolódó

támogatás 1.040.000 forint
pályázatok    600.000.-frint
pályázat /beruh/ 1.485.000.-forint

        -  Előző évi pénzmaradvány igénybevétele       3.437.145 forint 
6. A  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  kiadásait  kiemelt
előirányzatonként a következők szerint fogadja el:

Az önkormányzat kiadási főösszege: 6.652.345.- forint. 
Ezen belül:
- személyi juttatások:      0          forint
- munkaadókat terhelő járulékok  47.726.- forint
- dologi kiadások          2.681.409.- forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai      0          forint
- egyéb működési célú kiadások      0          forint
- felhalmozási kiadás         3.833.210.- forint
- tartalék      0          forint

7. A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben európai uniós
forrásból  finanszírozott  támogatással  megvalósuló  programokat,  projekteket  nem
valósít meg.

8. A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben felhalmozási
kiadást tervez.

9. A  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  2022.  évi  költségvetési
évre vonatkozó létszámkeretét 0 fő-ben határozza meg, közfoglalkoztatást nem tervez.

10. A  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  a  2022.  évi
költségvetésében a kiadásai között általános tartalék, és céltartalékot nem tervez.

11. Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat adósságot  keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2022. évben nincs.
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12. Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben saját bevétele nincs,
amit  az  adósságot  keletkeztető  ügyletből  származó  tárgyévi  fizetési  kötelezettség
megállapításánál figyelembe venne. 

13. A házipénztárból készpénzben teljesíthető kifizetések a következők:
a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
b.)a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c.) az  Önkormányzat  tevékenységével  összefüggésben  készlet-  és  kisértékű

tárgyi eszköz beszerzések,
d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g.)megbízási díjak, munkabérek, 
h.)vásárlási és üzemanyag előleg.
i.) egyéb esetekben a házi pénztárból az önkormányzat elnökének  egyedi írásbeli

engedélye alapján teljesíthető készpénzes kifizetés.

Határidő: folyamatos, 
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

5. napirend

Dr. Szmodis István János jegyző tájékoztatást ad a Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2022.  évi  költségvetési  tervéről.  (A  jegyzőkönyv  7.  melléklete).  Elmondja,  hogy  a
jogszabályban előírt egyeztetéseket megtartották. 

Kozáriné Szám Csilla elnök határozati javaslata:  Vértestolna Községi Német Nemzetiségi
Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Katicabogár  Német  Nemzetiségi  Óvoda  2022.  évi
költségvetési tervét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
Határidő: azonnal. Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza: 

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete

7/2022. (II.21.) határozata
a Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda évi költségvetéséről

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-
testülete  a  Katicabogár  Német  Nemzetiségi  Óvoda  2022.  évi
költségvetési tervét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

Határidő: azonnal.
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

6. napirend
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Dr. Szmodis István János jegyző tájékoztatást ad Vértestolna Község Önkormányzata 2022.
évi költségvetési tervéről.  (Az előterjesztés és rendelet tervezet a jegyzőkönyv 8. mellékletét
képezi).

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Kozáriné Szám Csilla elnök határozati javaslata: Vértestolna Községi Német Nemzetiségi
Önkormányzat  Képviselő-testülete  Vértestolna  Község  Önkormányzata  2022.  évi
költségvetési tervét megtárgyalta, elfogadja.

Határidő: azonnal, Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 

A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza: 

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete

8/2022. (II.21.) határozata
Vértestolna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  Vértestolna  Község  Önkormányzata  2022.  évi  költségvetési
tervét megtárgyalta, elfogadja.
.
Határidő:  azonnal
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

7. napirend

Dr. Szmodis István János jegyző: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény
(a továbbiakban:  Njtv.)  80.§-a értelmében a települési  önkormányzat  hivatala,  illetve  az a
hivatal,  amelyik  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  székhelye  szerinti  helyi  önkormányzat
önkormányzati hivatali feladatát ellátja, a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja
az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.
Ezen  kötelezettségének  teljesítése  érdekében  a  helyi  önkormányzat  biztosítja  a
rendeltetésszerű  helyiséghasználatot,  valamint  a  helyiséghasználatra,  a  további  feltételek
biztosítására  és  a  feladatok  ellátására  vonatkozóan  megállapodást  köt  a  helyi  nemzetiségi
önkormányzattal.
A Njtv. értelmében a megállapodást általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést
követő harminc napon belül, illetve minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni.
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Az  Együttműködési  Megállapodás  a  hatályos  jogszabályoknak  való  megfeleltetés
szempontjából  felülvizsgálatra  került.  (A  megállapodás  tervezetét  jelen  jegyzőkönyv  9.
melléklete tartalmazza.)

Kozáriné  Szám  Csilla határozati  javaslata:  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi
Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Vértestolna  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és
Vértestolna  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  közötti  együttműködési
megállapodást a jegyzőkönyv 9. melléklete szerinti tartalommal fogadja el. Hatalmazza fel az
elnököt a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal. Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

A döntéshozatalban résztvevők száma:  4 fő. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza:

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testülete

9/2022.(II.21.) határozata
A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat

képviselő-testülete
és Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testülete

közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Vértestolna  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és
Vértestolna  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  közötti
együttműködési  megállapodást  a  jegyzőkönyv  9.  melléklete  szerinti
tartalommal  fogadja  el.  Hatalmazza  fel  az  elnököt  a  megállapodás
aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős:  Kozáriné Szám Csilla elnök

8. Egyebek

a) Döntés német nemzetiségi szakácskönyv és mondókáskönyv kiadásához való 
hozzájárulásról

Kozáriné  Szám  Csilla  elnök: Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
korábbiakban  az  NKUL-KP-1-2022  pályázat  keretében  pályázatot  nyújtott  be  egy  német
nemzetiségi  szakácskönyv  és  egy  mondókáskönyv  kiadásához.  (A  pályázati  kiírás  a
jegyzőkönyv  10.  mellékletét  képezi).  Bár  nyertek  a  pályázaton,  azonban  az  eredetileg
igényeltnél  kevesebb  összeget,  ezért  a  kiadványok  megvalósulásához  saját  költségvetési
forrás is szükséges. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
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Kozáriné Szám Csilla elnök határozati javaslata: Vértestolna Községi Német Nemzetiségi
Önkormányzat  képviselő-testülete  hozzájárul  egy  német  nemzetiségi  szakácskönyv és  egy
mondókáskönyv  kiadásához,  melynek  költségeire  300.000.-Ft-ot  biztosít  a  2022.  évi
költségvetésében. Felhatalmazza az elnököt a kiadás érdekében a szerződés(ek) megkötésére.
Határidő: 2022. április 30.,   Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.

A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza:

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületének 

10/2022.(II.21.) határozata
német nemzetiségi szakácskönyv és mondókáskönyv kiadásához

való hozzájárulásról

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-
testülete  hozzájárul  egy  német  nemzetiségi  szakácskönyv  és  egy
mondókáskönyv  kiadásához,  melynek  költségeire  300.000.-Ft-ot
biztosít  a  2022.  évi  költségvetésében.  Felhatalmazza  az  elnököt  a
kiadás érdekében a szerződés(ek) megkötésére.
Határidő: 2022. április 30.
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

b) Döntés német nemzetiségi általános iskola udvarának fejlesztéséhez való 
hozzájárulásról

Kozáriné  Szám Csilla  elnök: a  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
korábbiakban az NBER-KP-1-2022 számú pályázat keretében pályázatot nyújtott be többcélú
közösségi tér fejlesztésére.  (A pályázati  kiírás  a jegyzőkönyv 11. mellékletét  képezi).  Bár
nyertek  ezen  a  pályázaton  is,  mintegy  1.485.000.-Ft-ot,  azonban  az  eredetileg  igényelt
1.985.000.-Ft-nál  kevesebb  összeget  kaptak.  A  fejlesztéshez  saját  költségvetési  forrás  is
szükséges. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

Kozáriné Szám Csilla elnök határozati javaslata: Vértestolna Községi Német Nemzetiségi
Önkormányzat  képviselő-testülete  hozzájárul  a  többcélú  közösségi  hely  udvarának
fejlesztéséhez,  melynek  költségeire  300.000.-Ft-ot  biztosít  a  2022.  évi  költségvetésében.
Jóváhagyja  az  elnök  kivitelezés  érdekében  tett  intézkedéseit,  továbbá  felhatalmazza  az
elnököt további jognyilatkozatok megtételére a megvalósítás érdekében. 

Határidő: 2022. április 30.,   Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.

13



A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza:

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületének 

11/2022.(II.21.) határozata
német nemzetiségi általános iskola udvarának fejlesztéséhez való

hozzájárulásról

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-
testülete  hozzájárul  a  többcélú  közösségi  hely  udvarának
fejlesztéséhez, melynek költségeire 300.000.-Ft-ot biztosít a 2022. évi
költségvetésében.  Jóváhagyja  az  elnök  kivitelezés  érdekében  tett
intézkedéseit,  továbbá  felhatalmazza  az  elnököt  további
jognyilatkozatok megtételére a megvalósítás érdekében. 
Határidő: 2022. április 30.
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

c) Döntés gyermektábor megvalósításához való hozzájárulásról

Kozáriné  Szám Csilla  elnök: a  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
korábbiakban  az  NTAB-KP-1-2022  számú  pályázat  keretében  pályázatot  nyújtott  be
gyermektábor megvalósítására. (A pályázati kiírás a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi). Bár
nyertek  ezen  a  pályázaton  is,  mintegy  600.000.-Ft-ot,  azonban  az  eredetileg  igényelt
1.200.000.-Ft  körüli  összegnél  kevesebbet  kaptak.  A  tábor  megvalósításához  saját
költségvetési forrás is szükséges. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

Kozáriné Szám Csilla elnök határozati javaslata: Vértestolna Községi Német Nemzetiségi
Önkormányzat  képviselő-testülete  hozzájárul  gyermektábor  megvalósításához,  melynek
költségeire  250.000.-Ft-ot  biztosít  a  2022. évi  költségvetésében.  Felhatalmazza  az elnököt
jognyilatkozatok megtételére a megvalósítás érdekében. 

Határidő: 2022. július 30.,   Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.

A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza:

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületének 

12/2022.(II.21.) határozata
német nemzetiségi gyermektábor megvalósításához való

hozzájárulásról

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-
testülete  hozzájárul  gyermektábor  megvalósításához,  melynek
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költségeire  250.000.-Ft-ot  biztosít  a  2022.  évi  költségvetésében.
Felhatalmazza az elnököt jognyilatkozatok megtételére a megvalósítás
érdekében. 
Határidő: 2022. július 30.
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

d) Borverseny szervezése közösen a helyi Borbaráti körrel

Kozáriné  Szám Csilla  elnök  ismerteti,  hogy  a  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi
Önkormányzat  közös  programként  borversenyt  szervez  a  helyi  Borbaráti  Körrel  a
hagyományos  szőlő-  és  borkultúra  megőrzése  és  közösségépítés  céljából.  Javasolja,  hogy
Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat a program költségére 30.000.-Ft-ot
2022. évi költségvetéséből biztosítson.

A javaslattal minden képviselő egyetért. Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Kozáriné Szám Csilla elnök határozati  javaslata:  Vértestolna Községi Német Nemzetiségi
Önkormányzat  30.000.-Ft-ot  biztosítson a Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi
Önkormányzat és a helyi Borbaráti Kör által közösen megszervezett borverseny költségére a
2022. évi költségvetéséből.

Határidő: 2022. május 31., Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.

A  képviselő  testület  4  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza: 

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat kép-
viselő-testületének

      13/2022. (II.21.) határozata
a Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat és

a helyi Borbaráti kör közösen szervezett borversenyéről 

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
30.000.-Ft-ot  biztosítson a Vértestolna  Községi  Német
Nemzetiségi  Önkormányzat  és  a  helyi  Borbaráti  Kör  által
közösen  megszervezett  borverseny költségére  a  2022.  évi
költségvetéséből.

Határidő: 2022. május 31, 
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

e.)
Kozáriné Szám Csilla elnök tájékoztatja a képviselőket a BMI pályázati kiírásról, amely a
kulturcsoportok  felszerelésének  támogatásáról  szól.  A  Német  Szövetségi  Köztársaság  a
Szövetségi Belügyminisztériumon keresztül az idei évben is támogatja a magyarországi német
kultúrcsoportok  felszerelésének  beszerzését.  Vértestolnán  a  Vértestolnai  Németek
Hagyományőrző Egyesülete pályázna tuba beszerzésre.
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Határozati  javaslat.  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  támogatja  a  Vértestolnai  Németek  Hagyományőrző  Egyesülete  pályázatát  tuba
beszerzésére. A támogatás a Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről
pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár.

Határidő: 2022. március 30. Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.

A  képviselő  testület  4  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza: 

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat kép-
viselő-testületének

      14/2022. (II.21.) határozata
a Vértestolnai Németek Hagyományőrző Egyesülete

pályázatának támogatásáról

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  támogatja  a  Vértestolnai  Németek
Hagyományőrző  Egyesülete  pályázatát  tuba  beszerzésére.  A
támogatás  a  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi
Önkormányzat  részéről  pénzügyi  kötelezettségvállalással  nem
jár.

Határidő: 2022. március 30. 
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

Kozáriné Szám Csilla elnök mivel több napirend, bejelentés és hozzászólás nincs az ülést 
17.40 órakor bezárja. 

K.m.f.

Kozáriné Szám Csilla  Ruckenbrot Cecília
elnök                         jegyzőkönyvhitelesítő
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