
 J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-testületének
2022. december 12-i munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésén, mely 800 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, 
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 
67/2022. (XII.12.) 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 tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülés napirendi javaslatát, a
meghívó  (a  jegyzőkönyv  1.  melléklete)  tartalmazza.  Javasolja  továbbá,  hogy döntsenek a
hagyományos szilveszteri séta (faluséta) szervezéséről.
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Határozati  javaslata:  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-
testülete az ülés napirendjének az alábbiakat fogadja el: 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése
közötti  időszak  fontosabb  eseményeiről,  beszámoló  az  átruházott  hatáskörben  hozott
döntésekről.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök

2./ A 2022. évi munka értékelése.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök

3./ A 2023. évi munkaterv elfogadása.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök

4./ 2022. évi költségvetési határozat módosítása.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök

5./ 2023. évi belső ellenőrzési tervről döntés.
Előadó: dr. Szmodis István János jegyző

6./ Egyebek.
a)  A kijelölt általános iskolai felvételi körzettervezetekkel kapcsolatos egyetértésről, a

2023/2024. tanévre vonatkozóan
b) A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Vértestolna Község
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 2023. évre
c) Szilveszteri séta (faluséta) szervezéséről

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 
68/2022. (XII.12.) határozata

a képviselő-testületi ülés napirendjéről

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

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése
közötti  időszak  fontosabb  eseményeiről,  beszámoló  az  átruházott  hatáskörben  hozott
döntésekről.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök

2./ A 2022. évi munka értékelése.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök

3./ A 2023. évi munkaterv elfogadása.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök

4./ 2022. évi költségvetési határozat módosítása.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök

5./ 2023. évi belső ellenőrzési tervről döntés.
Előadó: dr. Szmodis István János jegyző

6./ Egyebek.
a)  A kijelölt általános iskolai felvételi körzettervezetekkel kapcsolatos egyetértésről, a

2023/2024. tanévre vonatkozóan
b) A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Vértestolna Község
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 2023. évre
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c) Szilveszteri séta (faluséta) szervezéséről

Határidő: azonnal.
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. napirend

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

- 42/2022. (V.23.) határozat dr. Rudolf Hartmann fotóiból való fotókérésről – a
fotókérés megtörtént, fényképek még nem érkeztek, 

- 29/2022.  (IV.28.)  határozat  a  Vértestolnai  hagyományok  megőrzésére
pályázatról – a pályázati kiírás jövő évre lett halasztva,

- 30/2022.  (IV.28.)  határozat  a  könyvtár-német  nemzetiségi  iskola  épülete
kapujának cseréjéről - a kapu cseréje megtörtént.

 
Kozáriné Szám Csilla elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az adózási szabályok változása
miatt a táncoktatóval kötött vállalkozói szerződés megbízási szerződésre való módosítására
volt szükség. Az Önkormányzat költségvetéséből erre betervezett összeg változatlan maradt.

Kozáriné Szám Csilla elnök tájékoztatja továbbá a tagokat, hogy az adventi ablaknyitogató
felhívást  közzétették,  így  idén  is  folytatják ezt  a  német  eredetű  adventi  hagyományt.  A
falubeliek és intézmények jelentkeztek minden napra ablakdíszítésre.

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: 5 fő.

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

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi   Önkormányzat
képviselő-testülete

69/2022. (XII.12.) határozata
   az elnök beszámolójáról

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
képviselő-testülete a lejárt  határidejű határozatokról  a két ülés
közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást elfogadja. 

Határidő: azonnal, 
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

2. napirend
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Kozáriné Szám Csilla elnök ismerteti a 2022. évi munka értékeléséről szóló beszámolóját:

Beszámoló a Vértestolnai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022 évi tevékenységéről.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerint a  német nemzetiségi ön-

kormányzatunk 5 fővel tevékenykedik.

Önkormányzatunk fő feladatának tekinti a nemzetiségi hagyományok megőrzést, ápolását, a

helyi értékek, az épített örökség megőrzését, a kultúra elemeinek továbbadását a következő

generáció  részére.  Fontosnak tartjuk  a  helyi  közösség erősítését  a  különböző nemzetiségi,

egyházi és civil szervezetekkel való együttműködést.

KULTURÁLIS PROGRAMOK:

A kultúra közvetítés hatékony módja a különböző közösségi események szervezése. Önkor-

mányzatunk olyan igényes programokat rendez, melyek tartalmas és hasznos időtöltést jelen-

tenek gyerekeknek- felnőtteknek, fiataloknak és időseknek egyaránt. 

Útmenti emlékkereszt és szent szobor avató

Az ünnepségen (2022. 04. 24) az útmenti emlékkereszt és szentszobor felszentelésre került

sor. Az ünnepségen a helyi kultúrcsoportok műsora mellett Kovács Csaba Albert plébános úr

áldotta meg az új keresztet és szobrot.

A Szent Antal napok:

Önkormányzatunk társszervezője és támogatója az évente megrendezésre kerülő Szent Antal

napok rendezvénysorozatnak, mely  a helyi búcsúhoz kötődik, idén június 11-12-i  hétvégén

került megrendezésre.

Az  ünnepség  keretében  a  szombati  napon  a  Katicabogár  Német  Nemzetiségi  Óvoda

fennállásának  30.  évfordulója  alkalmából  rendeztek  nagyszabású  ünnepséget.

Önkormányzatunk szerevezésben vasárnap, falunk védőszentjének tiszteletére német nyelvű

ünnepi  szentmise  került  bemutatásra,  melyet  Kovács  Csaba  Albert  esperes  plébános  úr

celebrált.  Emellett  önkormányzatunk  a  délutáni  programok  megvalósítását  is  szervezte  és

támogatta. A tájház udvarán népi játszóház és kosárhinta, a művelődési ház udvarán pedig

régi búcsúk hangulatát idéző sváb zenés műsor várta a vendégeket. 

Az ünnephez kapcsolódóan önkormányzatunk által gyerekeknek hirdetett, népi gyermekjáték

pályázatra érkezett alkotásokból kiállítást rendeztünk. 
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Az adventi  időszakban településünkön ebben az évben is  megszerveztük az  ünnepre való

ráhangolódás,  a  várakozás  együttes  örömének  megélését  lehetővé  tevő  Adventi  ablakok

kezdeményezést.

ARCHIVÁLÁS, GYŰJTŐMUNKA:

A szellemi kulturális javak megőrzésének egyik formája az értékes információk archiválása.

A régi fényképek, régi énekek, játékok, képeslapok gyűjtését folyamatosan végezzük.

Az épített örökség megőrzésére, a német nemzetiségi identitás megőrzésében fontos szerepet

játszó épületek védelmét is fontos feladatunknak tekintjük. A könyvtár és többcélú közösségi

tér  előtti  terület  térkövezésére  benyújtott  nyertes  pályázatunknak  köszönhetően  több

négyzetméter járófelület újult meg. 

Emellett saját forrásból az épülethez tartozó kapu cseréjét is megvalósítottuk 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KÖZÖS SZERVEZÉSŰ RENDEZVÉNYEK:

Együttműködünk a helyi önkormányzattal valamint a településen működő német nemzetiségi

intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházzal.

A  helyi  önkormányzattal  együttműködve,  részt  vettünk  a  Szent  Antal  napok

rendezvénysorozat lebonyolításában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel  együttműködve részt vettek kultúrcsoportjaink a szüreti

felvonuláson.

Vértestolna  Római  Katolikus  Egyházközség  Képviselő-testületével  történő  együttműködés

keretében elősegítjük az egyházi szertartásokon a német nyelv használatát. Részt veszünk a

katolikus  emlékhelyek  ápolásában  valamint  közösségi  programok  szervezésében.  Az

együttműködés keretében rendszeresen szervezünk német nyelvű misét és közös kirándulást.

Jó kapcsolatot ápolunk a Tatai Országos Német Nemzetiségi Múzeum munkatársaival, részt

veszünk rendezvényeiken.

KULTÚRCSOPORTOK:

Az ének  és  a  tánc  szintén  a  nemzetiségi  kultúra  része,  éppen  ezért  támogatjuk  a  német

nemzetiségi énekkar és tánccsoportok tevékenységét.

5



A népzene és a kórusban való éneklés népszerűsítése érdekében a nemzetiségi Dalkör kültéri

kóruspróbát  valamint  a  Baji  nemzetiségi  kórussal  közösen dalos  délutánt  szervezett,  mely

rendezvények megvalósítását önkormányzatunk támogatta. 

A nemzetiségi Dalkör több tagja életkora és egészségi állapota miatt a kórusban való aktív

részvételt  már nem tudta vállalni,  munkájukat  önkormányzatunk kisebb ünnepség keretein

belül köszönte meg. Szerencsére az utánpótlás is biztosított, így a kórus tovább tud működni.

A gyerekek számára indított Lustigi Kinder tánccsoport 2022- ben több helyi és egy vidéki

rendezvényen is fellépett. 

A gyerekek számára a nyár folyamán lehetőséget biztosítottunk tánctáborban való részvételre.

A  Lustigi Kinder német nemzetiségi kulturális tábor az NTAB-KP-1-2022 pályázat keretein

belül valósult meg.   A Pilismaróton megrendezett  tábor során a résztvevő gyerekek egy új

nemzetiségi tánckoreográfiát  sajátítottak el.  Nagy szerepet kaptak a helyi régi táncjátékok,

gyerek  mondókák  és  a  helyi  sváb  nyelv  használata.  A  hagyományok  ápolása  mellett

észrevétlenül a környezettudatosságot is játékos formában sajátították el a gyerekek.

Az önkormányzat által alapított felnőtt tánccsoport (Lustgi Madl) tevékenységét továbbra is

támogatjuk. A csoport aktívan közreműködik a helyi és vidéki rendezvényeken.

Önkormányzatunk biztosítja az oktató díját a felnőtt és gyerek tánctanfolyamhoz.

KÜLSŐ KAPCSOLATOK  , ÉRDEKKÉPVISELET  :  

Kultúrcsoportjaink közreműködésével részt vettünk német nemzetiségi rendezvényeken. 

Részt vettünk a KEM Németek Önkormányzata munkájában.

A német nyelv használatát segítettük rendezvényeinken, kiadványainkban.

Önkormányzatunk felhívására a település lakói idén is csatlakoztak a „Trachttag” –hoz. A

Tájháznál közös fotózást rendeztünk.

. 

ISMERETTERJESZTÉS, MÉDIA

Ebben  az  évben  két  alkalommal,  júniusban  a  búcsúi  programokhoz  kapcsolódóan,  és  év

végén,  decemberben  jelentettük  meg  időszaki  kiadványunkat,’Woz  is  neiks  in  Tolnau’

címmel,  melyekben  a  nemzetiségi  élettel  kapcsolatos  aktualitásokat,  híreket,  történteteket

jelentettünk meg magyar és német nyelven. 

2022- ben is járattuk a Neue Zeitung újságot.  A lakosságot és a helyi Egyesületeket széles

körben tájékoztatjuk a programokról, rendezvényekről, felhívásokról, pályázatokról facebook

oldalunkon és a helyben megjelenő időszakos kiadványokon keresztül.
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EGYHÁZI ÉLET:

Hagyományos év végi falusétánkat az egyházközösséggel közösen szervezzük, melyre ebben

az évben december 30-án kerül sor.

Pályázatok:

Útmenti keresztek 2021. évi támogatása (NKER-KP-1-2021/1-000243), 650 000 Ft értékben

A projekt  keretében  egy  régi  bádogborításos  fakereszt  és  szentszobor  került  kihelyezésre

méltó helyre. Az útmenti keresztek tisztelete a helyi vallásos közösségben fontos szerepet tölt

be.  A  kereszt-szobor  emlékegyüttes  a  falu  méltó  dísze  és  közösségépítő  szerepe  is

kiemelkedő. A helyiek és az ide látogatók számára is fontos és maradandó értéket képvisel az

emlékegyüttes.

Többcélú  közösségi  épület  felújítási  feladatai  Vértestolnán  (NBER-KP-1-2021/1-000439),

1 000 000 Ft értékben.

A projekt keretében a többcélú közösségi épület mellett húzódó járófelület egy része került

felújításra, amin keresztül lehet a helyiségeket megközelíteni. A felújítás eredményeképpen az

udvarra  bevezető,  az  utcáról  is  látható  járdarész  rendezettebb  lett,  ezzel  hozzájárulva  a

hagyományosan rendezett sváb faluképhez, ami a rendezett porták és a szépen karbantartott

házak  miatt  amúgy  is  jellemző  a  falura.  A  járda  rendbehozatala  lehetővé  tette  az  épület

rendezett  és  biztonságos  megközelíthetőségét,  Ezen  kívül  a  felújítás  elősegíti  az  udvaron

tartható rendezvények körének bővítését is.

Lustigi  Kiner  német  nemzetiségi  kulturális  tábor  2022  (NTAB-KP-1-2022),  600 000  Ft

értékben  

Többcélú Közösségi épület udvarának fejlesztése (NBER-KP-1-2022/1-000328), 1 485 000 Ft

értékben  

A  projekt  keretében  a  könyvtár-iskola  közösségi  tér  korábban  megkezdett  felújítási

munkálatai  folytatódtak,  mely  során  további  40  m2 járófelülettel  bővült  az  épület  előtti

terület. 

TÁMOGATÁSOK:

A helyi  identitás  megőrzéshez fontosnak tartjuk,  hogy a kisiskolás gyermek lakóhelyükön

részesüljenek nevelésben, oktatásban. Az év második felében megnövekedett energiaárak az a
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helyi  általános  iskola  fenntartási  költségeit  is  megsokszorozták.  A  költségek  csökkentése

érdekében  a  tanulók  átmeneti  elhelyezését,  a  fenntartó  központi  épületébe  költöztetésével

próbálta megoldani. Ez azt jelentette volna, hogy a gyerekeknek napi szinten a szomszédos

településen  található  iskolába  kellett  volna  járniuk.  A  szülők  és  a  nemzetiségi

önkormányzatunk  támogatásával  sikerült  a  fűtést  hatékony  és  költségtakarékos  módon

megoldani,  így  a  gyerekek  a  megszokott  környezetükben  folytathatták  az  iskolai

hétköznapokat.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el, határozati javaslata: a Vértestolna Községi Német
Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  2022.  évi  munka  értékeléséről  szóló
beszámolót fogadja el.
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

70/2022. (XII.12.) határozata
a 2022. évi munka értékeléséről

a  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
képviselő-testülete  a  2022.  évi  munka  értékeléséről  szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

3. napirend

Kozáriné  Szám Csilla  elnök ismerteti,  hogy  a  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi
Önkormányzat  képviselő-testületének 2023.  évi  munkaterv  – tervezetét  (a  jegyzőkönyv 3.
melléklete) előzetesen írásban megkapták. 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Kozáriné Szám Csilla elnök határozati javaslata: Vértestolna Községi Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testületének  2023.  évi  munkatervét  a  jegyzőkönyv  3.  melléklete szerinti
tartalommal fogadja el. 
Határidő: értelem szerint, folyamatos. Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

 A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
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A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza:

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületének 

71/2022. (XII.12.) határozata
a 2023. évi munkatervről

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-
testülete A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testületének  2023.  évi  munkatervét  a  jegyzőkönyv  3.
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Határidő: értelem szerint, folyamatos. 
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

4. napirend

Kozáriné Szám Csilla elnök határozati javaslata: a Vértestolna Községi Német Nemzetiségi
Önkormányzat  képviselő-testülete  fogadja  el  a  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetés módosítására vonatkozó  határozat tervezetét.  (a jegyzőkönyv 4.
melléklete). 
Határidő: azonnal, 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-testületének
72/2022. (XII.12.) határozata

a Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.21.) számú határozat 

módosításáról

A Vértestolnai Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében 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 8.713.657
 forintban

                        ezen belül   3.065.856 forint működési bevétellel
ezen belül   1.485.000 forint felhalmozási bevétel
ezen belül   4.433.257 forint finanszírozási bevétel

Költségvetési kiadásait  összesen: 8.713.657 forintban
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                         Ezen belül  4.573.257 forint működési kiadással
ezen belül    4.140.400.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 8.713.657 forint
Költségvetési kiadások                            8.713.657  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
2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor-
szám Bevételi jogcím

2022. évi
eredeti

előirányzat

2022. évi
I.módosított
előirányzat

2022. évi
II.módosított
előirányzat

2022. évi
III.módosított

előirányzat

2022. évi
IV.módosított

előirányzat
A B C D E F G

1.
 Önkormányzat működési 
támogatásai      

2.
Működési célú támogatások 
államháztartáson belűről 1 040 000 1 765 656 1 765 656 2 491 312 2 491 312

2.1
Nemzetiségi önkormányzat működési

költsgvetési támogatása 1 040 000 1 765 656 1 765 656 2 491 312 2 491 312

3.
Felhalmozási célú támogatás áht-n 
belüről      

4. Működési bevétel 200 200 200 200 200
5. Felhalmozási bevétel      
6. Működési célú átvett pénzeszköz 600 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

7
Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 1 485 000 1 485 000 1 485 000 1 485 000 1 485 000

8.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: 3 125 200 4 550 856 4 550 856 5 276 512 5 276 512

9.
Előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele 3 437 145 3 437 145 3 437 145 3 437 145 3 437 145

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 562 345 7 988 001 7 988 001 8 713 657 8 713 657

Sor-
szám Kiadási jogcímek

2022. évi
eredeti

előirányzat

2022. évi
I.módosított
előirányzat

2022. évi
II.módosított
előirányzat

2022. évi
III.módosított

előirányzat

2022. évi
IV.módosított

előirányzat

A B C D E F G

1.  Működési költségvetés kiadásai 2 729 135 3 847 601 3 847 601 4 573 257 4 573 257

1.1 Törvényszerinti illetmény     261 000
1.2 Személyi  juttatások  60 000 60 000 60 000 60 000

1.3
Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 47 726 30 000 30 000 30 000 60 537
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1.4 Dologi  kiadások 2 681 409 3 757 601 3 707 601 4 433 257 4 141 720
1.5 Ellátottak pénzbeli juttatása      
1.6 Egyéb működési célú kiadások   50 000 50 000 50 000
2.  Felhalmozási költségvetés kiadásai 3 833 210 4 140 400 4 140 400 4 140 400 4 140 400
2.1 Beruházások 515 000 1 670 400 1 670 400 1 670 400 1 670 400
2.2 Felújítások 3 318 210 2 470 000 2 470 000 2 470 000 2 470 000
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások      
3.  Tartalékok 0 0 0 0 0
3.1 Általános tartalék 0 0 0 0 0
3.2 Céltartalék      

4.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN: 6 562 345 7 988 001 7 988 001 8 713 657 8 713 657

5. Finanszírozási kiadások      
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 562 345 7 988 001 7 988 001 8 713 657 8 713 657

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

Az önkormányzat bevételi főösszege: 8.713.657 forint.
Ezen belül 

Helyi nemzetiségi önkormányzat igazgatási tevékenysége::
        -  Működési bevétel (egyéb bevétel)           200   forint
        -  Általános működéshez  kapcsolódó

támogatás  1.040.000 forint
feladatalapú tám  1.451.312 forint
Műk bev pály  1.300.000 forint
Felhalm bev pály  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: 7.988.001 forint. 
Ezen belül:
- személyi juttatások:               321000 forint
- munkaadókat terhelő járulékok       605367 forint
- dologi kiadások           4.141720 forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai      0       forint
- egyéb működési célú kiadások   50.000 forint
- beruházás         1.670.400 forint
- felújítási kiadás         2.470.000 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.
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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.

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 Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt 
előirányzatok közötti  átcsoportosítás jogát 200.000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza.

14. A 13. pontban  foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a 
költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

15. 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 

Kozáriné Szám Csilla elnök: tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2023. évi belső ellenőrzési
terv tervezetét előzetesen írásban megkapták, megismerhették (a jegyzőkönyv 5. melléklete).
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

Kozáriné Szám Csilla elnök  határozati javaslata:  Vértestolna Községi Német Nemzetiségi
Önkormányzat  képviselő-testülete  a  jegyzőkönyv  5.  melléklete  szerinti  tartalommal  a
Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  2023.  évi  belső  ellenőrzési  tervét
fogadja el.
Határidő: értelem szerint, Felelős: dr. Szmodis István János jegyző

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-testületének 

73/2022. (XII.12.) határozata
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a 2023. évi belső ellenőrzési tervről

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-
testülete  a  jegyzőkönyv  5.  melléklete  szerinti  tartalommal  a
Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  2023.  évi
belső ellenőrzési tervét elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Szmodis István János jegyző

6. napirend – Egyebek
a)   A  kijelölt  általános  iskolai  felvételi  körzettervezetekkel  kapcsolatos

egyetértésről, a 2023/2024. tanévre vonatkozóan

Kozáriné  Szám  Csilla  elnök: a  településen  működő  iskola  kijelölt  felvételi  körzetének
kialakításáról  szóló  tájékoztatást  mindenki  megkapta,  megismerhette  (a  jegyzőkönyv  6.
mellékletét képezi).

Kozáriné Szám Csilla elnök határozati javaslata: Vértestolna Községi Német Nemzetiségi
Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Tatabányai  Tankerületi  Központ  a  területileg  illetékes
tankerületi  központ által  kijelölt  felvételi  körzet tervezetével a Tarjáni Német Nemzetiségi
Általános Iskola, valamint annak Vértestolnai telephelye vonatkozásában egyetért.
Határidő: 2023. február 15.,   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-testületének 

74/2022. (XII.12.) határozata
az iskola felvételi körzetének kialakításáról

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-
testülete  a  Tatabányai  Tankerületi  Központ  a  területileg  illetékes
tankerületi központ által kijelölt felvételi körzet tervezetével a Tarjáni
Német  Nemzetiségi  Általános  Iskola,  valamint  annak  Vértestolnai
telephelye vonatkozásában egyetért.
Határidő: 2023. február 15.
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

b) A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Vértestolna Község
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 2023. évre

Kozáriné  Szám Csilla  elnök elmondja,  hogy a  Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi
Önkormányzat és Vértestolna Község Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
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2023.  évre  vonatkozó  felülvizsgálatáról  szóló  tájékoztatást  minden  képviselő  megkapta,
megismerhette (a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi).

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Kozáriné Szám Csilla elnök határozati javaslata: a Vértestolna Községi Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete a Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat
és  Vértestolna  Község  Önkormányzata  közötti  Közigazgatási  Szerződést  (Együttműködési
megállapodást) 2023. évre vonatkozóan felülvizsgálta és változatlan formában fenntartja.
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

75/2022. (XII.12.) határozata
a Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat és
Vértestolna Község Önkormányzata közötti együttműködési

megállapodás felülvizsgálatáról

A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testülete a Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat és
Vértestolna Község Önkormányzata közötti Közigazgatási Szerződést
(Együttműködési  megállapodást)  2023.  évre  vonatkozóan
felülvizsgálta és változatlan formában fenntartja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

c) Szilveszteri séta (faluséta)

Kozáriné Szám Csilla elnök:  a korábbi hagyományokhoz hűen Vértestolna Községi Német
Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  római  katolikus  egyházközséggel  közös
szervezésben december 31-én szilveszteri sétát (falusétát) szervezne.

A képviselő-testületi tagok egyetértenek. További kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

Kozáriné Szám Csilla elnök határozati  javaslata:  Vértestolna Községi Német Nemzetiségi
Önkormányzat  képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Vértestolnai  Római  Katolikus
Egyházközséggel közös szervezésben december 31-én szilveszteri sétát (falusétát) szervez.
Határidő: 2022. december 31., Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
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A  képviselő  testület  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  következő
határozatot hozza: 

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat kép-
viselő-testületének

76/2022. (XII.12.) határozata
szilveszteri séta (faluséta) szervezéséről

Vértestolna  Községi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Vértestolnai  Római
Katolikus Egyházközséggel közös szervezésben december 31-én
szilveszteri sétát (falusétát) szervez.

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

Kozáriné Szám Csilla elnök mivel több napirend, bejelentés és hozzászólás nincs az ülést
8:54 órakor bezárja. 

K.m.f.

Kozáriné Szám Csilla  Ruckenbrot Cecília
elnök                         jegyzőkönyvhitelesítő
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