
 J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-testületének
2022. augusztus 23-i rendkívüli 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, 
Váradi-Bach Dorottya képviselő,
Ruckenbrot Cecília képviselő,
Schneider Hajnalka képviselő, és 
Fink Jánosné 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 4 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: 5 fő.

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza:

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
54/2022. (VIII. 23.) 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 ismerteti az ülés napirendi javaslatát a meghívóban (a jegyzőkönyv 2.
melléklete) foglaltak szerint. 
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Szavazásra bocsájtja a napirendi javaslatot.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza: 

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
55/2022. (VIII. 23.) határozata

A képviselő-testületi ülés napirendjéről

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

1./ A rezsik emelkedésével kapcsolatos kérdések megvitatása
     Előterjesztő: Kozáriné Szám Csilla elnök

Határidő: azonnal.
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1 napirend

Kozáriné Szám Csilla elnök ismerteti, hogy mint az közismert a nyáron bejelentettek szerint
2022.  augusztusától  jelentősen  megnövekednek  a  gáz,  illetve  a  villanyáram  költségei.  A
közelmúltban  Palatin  Anna  a  Tarjáni  Német  Nemzetiségi  Általános  Iskola  igazgatója
megbeszélést  kezdeményezett  Tarjánban,  amelyen jelen voltak még Tarján,  Vértestolna és
Héreg települések polgármesterei is. Ismertette az ott elhangzottakat, miszerint az igazgató
asszonytól,  illetve  -  az  iskola  fenntartójának  képviseletében  -  Tarján  Község  Német
Nemzetiségi  Önkormányzat  elnökétől  olyan  információt  kaptak,  miszerint  az  őszi  fűtési
időszaktól  várhatóan  nem fogják  tudni  biztosítani  a  fűtést  a  Vértestolnai  telephelyen.  Az
elmúlt télen havi átlag mintegy 130.000.-Ft-os gázszámlával lehetett számolni. Egyes hírek
szerint ez megemelkedhet akár tízszeresére is. 

Felvetette, hogy a fenntartóval és igazgató asszonnyal le kellene ülni tárgyalni. A nemzetiségi
önkormányzat  megpróbálna a többcélú közösségi tér  udvari  játékára benyújtott  pályázattal
kapcsolatban egy módosítási kérelmet beadni, miszerint inkább egy gazdaságos elektromos
fűtést szereznének be a német nemzetiségi közösségnek, valamint 2022. évben a nemzetiségi
önkormányzat  hozzájárulna a fűtés áramköltségéhez.  Minezzel  el kívánják kerülni,  hogy a
vértestolnai gyerekeknek a téli fűtési időszakban át kelljen menni Tarjánba. 

Elmondta, hogy már érdeklődött az elektromos fűtés beszerelésének költségéről. Egy hűtő-
fűtő klíma ára beszereléssel együtt jelenleg mintegy 605.000.-Ft-ba kerülne. 

Schneider Hajnalka képviselő kérdése, hogy ha mindezt vállalják, biztos, hogy maradhatnak
-e a gyerekek Vértestolnán. 

Kozáriné Szám Csilla elnök azt válaszolta, hogy jelenleg nincsenek biztos információk, de
érdemes ennek ellenére az benyújtani a kérelmet, hogy udvari játékok helyett a köznevelési-
kulturális célú épület elektromos fűtésének támogatására. 
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A javaslattal minden képviselő egyetért. Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Kozáriné Szám Csilla elnök határozati  javaslata:  Vértestolna Községi Német Nemzetiségi
Önkormányzat  meghatalmazza  az  elnököt,  hogy  a  2022.  évi  nemzetiségi  beruházásra
benyújtott  pályázattal  kapcsolatban  módosítási  kérelmet  nyújtson  be,  miszerint  tegyék
lehetővé a kiírók a pályázat terhére - udvari gyermekjáték beszerzése helyett  - elektromos
fűtés beszerzését helyi nemzetiség által használt helységbe. 
Határidő: 2022. szeptember 30., Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

A  képviselő  testület  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza: 

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testülete 

56/2022. (VIII. 23.) határozata
a rezsi emelkedéséből eredő a 2022. évi nemzetiségi beruházásra

benyújtott pályázat módosításáról 

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
meghatalmazza az elnököt, hogy a 2022. évi nemzetiségi beruházásra
benyújtott  pályázattal  kapcsolatban  módosítási  kérelmet  nyújtson  be,
miszerint  tegyék  lehetővé  a  kiírók  a  pályázat  terhére  -  udvari
gyermekjáték beszerzése helyett - elektromos fűtés beszerzését a helyi
nemzetiség által használt helységbe. 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

Kozáriné Szám Csilla elnök határozati  javaslata:  Vértestolna Községi Német Nemzetiségi
Önkormányzat  kifejezi  azon szándékét,  hogy elektromos fűtés sikeres beszerzése esetén a
2022. naptári év fűtési szezonjában hozzájárul a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
Vértestolnai  Telephelyének áram díjához annak érdekében,  hogy a  2022. naptári  év fűtési
szezonjában tovább folytatódhasson a jelenléti tanítás a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános
Iskola  Vértestolnai  Telephelyén.  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
meghatalmazza  az elnököt, hogy a fentiek érdekében tárgyalást folytasson a  Tarjáni Német
Nemzetiségi Általános Iskola fenntartójával. 
Határidő: 2022. szeptember 30., Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

A  képviselő  testület  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza: 
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Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testülete 

57/2022. (VIII. 23.) határozata
a rezsi emelkedéséből eredően a Tarjáni Német Nemzetiségi

Általános Iskola Vértestolnai telephelyének áram díjához való
hozzájárulásról

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi  Önkormányzat  kifejezi  azon
szándékét,  hogy  elektromos  fűtés  sikeres  beszerzése  esetén  a  2022.
naptári év fűtési szezonjában hozzájárul a  Tarjáni Német Nemzetiségi
Általános  Iskola  Vértestolnai  Telephelyének  áram  díjához  annak
érdekében,  hogy  a  2022.  naptári  év  fűtési  szezonjában  tovább
folytatódhasson  a  jelenléti  tanítás  a  Tarjáni  Német  Nemzetiségi
Általános Iskola Vértestolnai Telephelyén.  Vértestolna Községi Német
Nemzetiségi Önkormányzat meghatalmazza  az elnököt, hogy a fentiek
érdekében tárgyalást folytasson a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános
Iskola fenntartójával. 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

Képviselői hozzászólások

Váradi-Bach Dorottya képviselő és Ruckenbrot Cecília képviselő beszámolnak az augusztus
26.  napjára  tervezett  vértestolnai  dalkör  elköszönő  tagjainak  búcsúztatásának
forgatókönyvéről. 

Kozáriné Szám Csilla elnök mivel több napirend, bejelentés és hozzászólás nincs az ülést 
18:45 órakor bezárja. 

K.m.f.

Kozáriné Szám Csilla   Ruckenbrot Cecília
elnök                         jegyzőkönyvhitelesítő
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