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N6met Nemzetis6gi Onkorm inyzat Taksony
rendkiviili, nyilt testiileti til6s6r6l

Helyszfn: 2335 Taksony F6 ft 89.
Pet5fi Srindor Mrivel6d6siHiz es K<inyvtar

Jelen vannak:
B6lint Gycingyi elncik
Winkler Andrea elnrikhelyettes
Winkler Ldszl6 L6nrirdn6 tag
W6gner Zsuzsarrra tag

Dr. Mester Szilvia hat6s6gi irodavezeto

Meghfvottak: Jelenliti fv alapjdn

Bdlint Gyiinryi elniik N6met Nemzetis6gi Onkorminyzat Taksony elnOke
Szeretettel kdszclnt mindenkit a2015. december l4-i rendkiviili iil6siikrin. Meg6llapftja, hogy
a testiilet hatitrozatkepes, 6s az iildst megnyitja.

t. JF,GY z6r6Nyv HITELESiT6 vrncvAl,,q.szrAsa

Brilint Gyiinryi elniik N6met Nemzetis6gi Onkormfrnyzat Taksony elniike
A 2015. december l4-i, rendkivtili nyilt iil6sr61 k6sziil6 jegyz6krinyv hitelesitds6re Winkler
Ldszlo L6nardn6 k6pviselSt javasolja, 6s ennek elfogadrisiit teszi fel szavazdsra.

Diint6si javaslat:
1. n apirend : Je gyz6k<inyv hitelesit6k me gv itlasztfusa
1. javaslat: N6met Nemzetis6gi Onkormrinyzat Taksony K6pvisel6-testillete a 2015.
december 14-i rendkivtili, nyilt iil6sr6l k6sztil6 jegyz6kcinyv hitelesft6s6re Winkler Liszlo
L6nardn6 k6pvisel6t v illasztja meg.

A Kdpviselfi-tesfilet egthangrtan,4 igen szavazattal,0 nem szavazattal is 0 tartdzkodds
mellett hozta meg a hatdrozatdt.

108/2015. (KI. 14.) NNOT hatdrozat
N6met Nemzetis6gi Onkorminyzat Taksony K6pviselo-testiilete a 2015. december l4-i
rendkiviili, nyilt iil6sr6l kdsziilo jegyzokonyv hitelesftds6re Winkler Ldszlo L6n6rdn6
kdpvi sel6t v filasztj a me g.



Hatarid6: azonnal
Felel6s: NNOT eln<ike

2. NAPIREND ELFOGADASA

Bilint Gyiinryi elndk N6met Nemzetis6gi Onkorm SnyzatTaksony elniike
Megkdrdezi, hogy van-e valakinek a napirendi pontokhoz mdsjavaslata? Amennyiben nincs,
lf;gy a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontok elfogadrisrit teszi fel szavazdsra.

Diint6si javaslat:
2. napirend: Napirend elfogadtisa
1. javaslat: N6met Nemzetis6gi Onkormiinyzat Taksony K6pvisel6-testiilete a 2015.
december l4-i rendkiviili, nyilt til6s napirendjet az al6bbiak szerint fogadja el:

1. Jegyz6k<inyv hitelesit6k megv6lasztdsa
2. Napirend elfogadrlsa
3. El6terjeszt6s a N6met Nemzetisdgi Onkorm6nyzat Taksony 2015. 6vi kdlts6gvet6s6r6l

sz6l6 17 1 20 1 5 (II. 23 .) sz6mt hatfirozat m6dositdsiira
4. El6terjesads a taksonyi ndmetek kulturrilis anyagainak oktat6si c6hi, elektronikus

terjeszt6s6re az ,,Orciks6g - Kultfra" Oktatilsi E-KdnyvtSr program infrastruktfir6ja
seg(ts6g6vel

A Kipviself-testiilet egthangfian,4 igen szavazattal,0 nem szavazattal ds 0 tartdzkodds
mellett hozta meg a hatdrozatdt.

109120t5. xII. 14. NNOT hatirozat
N6met Nemzetisdgi Taksony K6pvisel6-testiilete a 2015. december l4-i
rendkiviili, nyilt iil6s napirendj6t az alihbiak szerint fogadja el:

1. Jegyz6k<inyv hitelesitok megvrilasztdsa
2. Napirend elfogad6sa
3. El6terjeszt6s a N6met Nemzetisdgi Onkorm6nyzat Taksony 2015. 6vi kdlts6gvet6s6r6l

sz6l6 1712015 (II. 23.) szfimfihatfirozat m6dosft6s6ra
4. El6terjesa6s a taksonyi n6metek kulturrilis anyagainak oktatrisi cdhi, elektronikus

terjeszt6s6re az ,,Ordks6g - Kultfra" Oktat6si E-Kdnyvtrir program infrastruktrir6ja
segfts6g6vel

Hat6ridS: azonnal
Felelos: NNOT eln<ike

3. EL6TERJESZTES A NEMET NEMZETISEGIONTonnnANyz^q.T TAKSoNY 2015.
Evr KOLTSEGVETESEROL szol.;o t7 t20ts (rr. 23.) HATAROZATANAK

MODOSiTASANA

Bilint Gyiingyi elniik N6met Nemzetis6gi Onkorm {nyzat Taksony elniike
Ismerteti a kiivetkezo napirendi pontot 6s trij6koztat6sul elmondja, hogy a m6dosit6s alapjftt a
meghosszabbitott kdzfoglalkoztatdsra kdtdtt szerzodes alapjrln foly6sitott tiimogat6s, a
Magyar Allamkincstdrhoz 2015. okt6ber h6napban benyrijtott normativa ig6nyl6s alapjitn
meg6llapitott t6mogat6s 6s a 2014. dvi maradvrlny felhasznitlis kepezi. T6j6koztat6sk6nt



elmondja, hogy a P6nztigyi Bizottsrlg is megtiirgyalta ezt a napirendet, 6s megk6ri Winkler
Liszl6 L6n6rdn6 P6nztigyi Bizotts6g eln<ik6t, hogy ismertesse a dcint6siiket.

Winkler Liszl6 L6nr[rdn6 P6nziiryi Bizottsrlg elniike
Ti4ekoztatitsul elmondja, hogy val6ban megtrlrgyalta a Bizotts6guk, 6s az el6terjeszt6s szerint
elfo gadiisra j avasolj a a ti sztelt K6pvi sel<i -testiilet r eszdre.

Bilint Gyiingyi elniik N6met Nemzetis6gi Onkormhnyzat Taksony elniike
Megkdsz<ini atajekortat6st, 6s amennyiben nincs senkinek k6rd6se, tgy a P6nziigyi Bizotts6g
j avaslatiinak elfogadris6t teszi fel szav azf,sra.

Diint6si javaslat:
3. napirend: El6terjeszt6s a N6met Nemzetis6gi Onkormdnyzat Taksony 2015. 6vi
kri ltsd gvet6 s6r6 I sz6 16 I 7 I 20 I 5 (II. 23 .) hatitr ozatinak m6do s it6s6ra
1. javaslat: N6met Nemzetis6gi Onkormdnyzat Taksony K6pvisel6-testiilete a 2015. evi
ktiltsdgvet6s6r<il sz6l6 l7l20l5 (II. 23.) hatirozatinak m6dosftiis6t, a melldklet szerinti
tartalom mal elfogadj a.

A Kdpviselfi-testiilet egthangfian,4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal is 0 tartdzkodds
mellett hozta meg a hatdrozatdt.

11012015. (XII. 14.) NNOT hatirozat

sz6l61712015 (II. 23.)hatdrozat6nak m6dosit6srlt, a mell6klet szerinti tartalommal elfogadja.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: NNOT eln<ike

4. EL6TERJESZTES A TAKSONYI NEMETEK KULTURALIS ANYAGAINAK
OKTATASI CELU, ELEKTRONIKUS TERJESZTESERE AZ,,OR6KSEG - KULTURA"

OKTATASI E-KONYvTAR PROGRAM INFRASTRUKTURAJA SEGITSEGEVEL

Brltint Gytinryi elniik N6met Nemzetis6gi Onkorminyzat Taksony elniike
Ismerteti a kcivetkezo napirendi pontot es hozzifieszi, hogy a szerzodeseket iit is kiildte
mindenkinek. Hozzffieszi, hogy minden 6vben meg szokt6k kcitni az Orriks6glimal az

egytittmrikdd6si meg6llapod6st. Az 0rdks6 gtir a Sulinet programot kezeli, 6s ktil6nb<jz6
hanganyagot, vagy vide6 anyagot, vagy szriveges anyagot is ktildhet barmelyik nemzetis6g,
arni aztdn el6rhetSv6 v6lik, az orszirgban b6rmikor, b6rkinek. Hozzifieszi, hogy 6k is kiildtek
miir, 6s ennek anyagi kcilts6gei vannak, de az 6llam tSmogatja ezeket a tcirekv6seket, igy az
egyiittmrik<id6si meg6llapodrisokat mindig megkritik, minden 6v v6g6n. Azt, hogy ebb6l mi
val6sul majd meg, azmindrg azon mrilik, hogy mit tudnak majd risszeszedni. Ami miir biztos,
hogy a Szab6 Kati n6nivel annak idej6n k6szitett felv6teleket, mint p6ld6ul sv6b mond6k6kat,
6letbdlcsessdgeket mondott neki fel hanganyagkdnt. Arra gondolt, hogy az iden er:.ol
d<jnten6nek, hogy ez a krivetkezb ev augusztus 3t-ig meg tudjon val6sulni. Ezt tenn6k fel
olyan formiiba, hogy a hanganyag sv6b lenne, 6s n6metiil lenne feliratozva. Ehhez lenne is
egy hat{trozati javaslata, melyet ismertet.



Diint6si javaslat:
4. napirend: El<iterjesztds a taksonyi ndmetek kultur6lis anyagainak oktatrisi c6hi, elektronikus
terjeszt6s6re az,,Ordks6g - Kultirra" Oktat6si E-Kdnyvt6r program infrastruktrinija segitsdg6vel
1. javaslat: A N6met Nemzetis6gi Onkorminyzat Taksony kiemelt feladat6nak tekinti saj6t
helyi nemzetis6gi kdztissdg6nek t<jrt6nelmi mriltjrival, kultur6lis 6rtiks6g6nek iipol6s6val
kapcsolatos teend6ket. E feladat keret6ben a 2016-os 6vben a k<ivetkezd t6telek elektronikus
kozzetetelet 6s terjeszt6s6t kivrinja megval6sitari az,,Or<iks6g-Kulfiira" Oktatrisi E-Kdnyvtrlr
kiil<inleges infrastruktrirrij a segits6g6vel.

Szab6 Imr6n6: mond6krik, b<ilcsess6gek taksonyi svrib trijsz6l6sban - hanganyag

A Kdpvisel6-testiilet egthangfian,4 igen s7avalattal,0 nem szavazattal is 0 turtdzkodtis
mellett hozta meg a hutdrozatdt.

llll20l5. (XII. 14.) NNOT hatirozat
A N6met Nemzetis6gi Onkormrinyzat Taksony kiemelt feladatiinak tekinti saj6t helyi
nemzetis6gi ktizdss6g6nek trirt6nelmi mtiltjiival, kultur6lis tir<iks6g6nek ripol6s6val
kapcsolatos teend6ket. E feladat keret6ben a 2016-os 6vben a kdvetkez6 t6telek elektronikus
kozzetetel5t 6s terjesztdsdt kivrinja megval6sitani az,,Ordks6g-Kulttra" Oktat6si E-Kdnyvt6r
ktil<lnleges infrastruktrir6j a segfts6g6vel.

Szab6 Imr6n6: mond6krik, bdlcsess6gek taksonyi sv6b trijsz6l6sban - hanganyag

Hatfridd: 2016. augusztus 3 1.

Felel6s: NNOT ehcike

Bilint Gyiinryi elniik N6met Nemzetis6gi Onkorm{nyzat Taksony elniike
A k<ivetkeziShatirozati javaslat ismertetdse utiin, annak elfogadrls6t teszi fel szavazdsra.

Diint6si javaslat:
4. napirend: El6terjesztds a taksonyi ndmetek kultunilis anyagainak oktat6si c6l[, elektronikus
terjeszt6sdre az ,,Ordks6g - Kultfra" Oktat6si E-Kdnyvt6r program infrastruktrirrija segitsdgdvel
2. javaslat: A Ndmet Nemzetis6gi Onkorminyzat Taksony megbizzaaz eln<ik<it, hogy vegye
fel a kapcsolatot Orriks6g-Kultrira szerkesztrls6g6vel 6s kdss<in szerzoddst a fentiekben
megadott 6s megjelentetni kiv6nt tartalom 6s a megjelentet6s r6szleteivel, feltdteleivel
kapcsolatban. Az dnkormiinyzat eln<ike a megjelen6st krivet5en igazolja a teljesit6st 6s
enged6lyezi a szerke szt6 s6 g 6tutal6so s sz6mlSj rinak kifi zet6s6t.

A Kdpviselff-testiilet egthangian,4 igen szavazuttal, 0 nem szuvazattal ds 0 tartdzkodds
mellett hozta meg a hatdrozatdt.

11212015. (XII. 14.) NNOT hatirozat
A N6met Nemzetis6gi Onkorm6nyzat Taksony megbizza az eln6kdt, hogy vegye fel a
kapcsolatot Ordksdg-Kultfrra szerkesztos6g6vel 6s kdss<in szerzodest a fentiekben megadott ds

megjelentetni kfv6nt tartalom 6s a megjelentet6s r6szleteivel, felt6teleivel kapcsolatban. Az



Onkormtinyzat elndke a megjelendst kdvet6en igazolja a teljesit6st 6s engeddlyezi a
szerkeszt6s6g 6tutal6sos sz6ml6jrinak kifizet6s6t.

Hat6rid6: 2016. augusztus 31.
Felel6s: NNOT elndke

Bilint Gydnryi elndk N6met Nemzetis6gi OnkorminyzatTaksony elniike
T0bb napirendi pont nem l6v6n, megkdsz6ni mindenkinek a r6szv6telt, 6s a 2015. december
l4-i rendkiviili, nyilt testtileti iil6st

A.),a Sr)
Bilint Gydnryi
NNOT elnalce

Jegyz6konyvet k6szitette , \nJ K'Jn
Fej6rn6 Simon Veronika
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hatdsdgi irodattezetd
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