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Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung  
der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
105.065-8/2022. 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 

Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. szeptember 14. 
napján 16:00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztályának tárgyalójában. 

 
Jelen van: Dr. Lange László elnök és Volcz Dénes elnök-helyettes  
 
Távol maradt: Lange László Gergely testületi tag 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Maksa Bence jogi ügyintéző a jegyző 
képviseletében, Sipos Melinda önkormányzati ügyintéző, Klamancsek Anita pénzügyi ügyintéző 
 
 
Dr. Lange László elnök: Köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy a Testület 3 képviselőjéből jelen van 
2 fő, határozatképesek, így az ülést megnyitja. Jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Melindát javasolja 
megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal megválasztotta Sipos 
Melindát a jegyzőkönyvvezetői feladat ellátására. 

 
Dr. Lange László elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Volcz Dénest javasolja megválasztani. Kéri, 
szavazzanak a javaslatról. 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal megválasztotta Volcz 
Dénest a jegyzőkönyv-hitelesítői feladat ellátására. 

 
Dr. Lange László elnök: Ismerteti a korábban kiküldött meghívó napirendi pontjait. Kéri, hogy 
szavazzanak a napirend elfogadásáról. 
 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint: 

Napirendi pontok: 
 
1.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének I. féléves módosítására és a kapcsolódó döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Elnök 
 
2.  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Elnök 
 
3.  Javaslat 2022. év őszi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
Előterjesztő: Elnök 
 
4. Egyebek 
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1. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésének I. féléves módosítására és a kapcsolódó döntés meghozatalára 

 
Dr. Lange László elnök: A napirend ismertetése előtt kéri képviselőtársa jóváhagyását arról, hogy az 
előterjesztés részeként, mellékleteként megküldött táblázatok szóbeli ismertetésétől eltekintsenek. A 
jóváhagyást megkapva részletesen ismerteti az előterjesztés tartalmi összefoglalóját és a két határozati 
javaslatot. A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, javaslat, így a vitát 
lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatról. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti 
I. határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
N-31/2022. (IX.14.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. féléves módosítására 
és a kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének I. féléves módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
N-3/2022. (II.22.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„2. A módosított költségvetés bevételei és kiadásai 
 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi módosított költségvetését 
2.751.273 Ft Költségvetési bevétellel 
3.619.725 Ft Költségvetési kiadással 
   868.452 Ft Költségvetési egyenleggel 

  Ebből:      868.452 Ft működési egyenleggel 
állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi 
költségvetési maradvány igénybevételével 868.452 Ft összegben finanszírozza.” 
 

2.  A határozat 2.2., 2.3. és 2.4. pontjainak mellékletei az alábbiak szerinti módosulnak: 
2.1. A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.   
2.2. A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.   
2.3. A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.   

 
3.  A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak. 
 
4.  A költségvetési határozat 2022. szeptember 15. napján lép hatályba. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

/A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik./ 
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Dr. Lange László elnök: Ismerteti az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot. Kéri, hogy 
szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatról. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti 
II. határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
N-32/2022. (IX.14.) határozata: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. féléves módosítására 
és a kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájának 

vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
szerződés jóváhagyása 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 379/2021. (VI.14.), 35/2022 
(IV.28.), 73/2022. (VI.23.) számon hozott határozatainak végrehajtása alapján az önkormányzat és 
költségvetési szerveinek számlavezető bankja 2022. október 1-től 2023. december 31-ig az OTP Bank 
Nyrt. lesz. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlait vezető pénzintézet 2022. október 1. napjától 
2023. december 31. napjáig az OTP Bank Nyrt. lesz.  

 
3. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnökét, hogy a 2. pontban 

nevesített pénzintézettel kötendő bankszámlaszerződést és bankszámla nyitásához szükséges egyéb 
okiratokat, dokumentumokat aláírja. 

 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal  
 
 
 
 
Dr. Lange László elnök: Még szavazás után, de a teljesség igényéhez hozzátartozik, hogy az előkészítés 
során az 1. napirendi ponttal összefüggésben vetődött fel benne néhány szakmai jellegű kérdés. Kérte a 
Hivatal segítségét a megválaszolás tekintetében. Érdeklődött parkolóbérlet, a reprezentációs költség és 
egy járulék összeg vonatkozásában. A Hivatal részéről a kért és szükséges információt megkapta, melyet 
ismertet. Köszönetét fejezi ki Szántóné Pásztor Ibolya kolléganőnek. 
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2. napirend:  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
 
Dr. Lange László elnök: Elmondja, hogy igyekezett összeírni az elmúlt időszakra vonatkozóan azokat 
az eseményeket, amelyeket a napirendi pont kapcsán fontosnak talált. Az utolsó rendes testületi ülésük 
2022. május 25-én volt, ezen felül június 14-én volt rendkívüli testületi ülésük, mely alkalommal az 
alapítvánnyal kapcsolatos valamennyi határozat meghoztak.  
2022. május 26-án megkezdték a már éveken keresztül jól bevált Student Police Program előkészítését. 
Megkeresték az együttműködő partnereiket, a MIDMAR-t, amely a szakmai, turisztikai anyagot 
biztosította és ismertette a megjelent diákokkal. Partner volt továbbá a Miskolci Önkormányzati 
Rendészet, MiÖR vezetőjét is megkereste, aki készségesnek és nyitottnak látszott a program 
megvalósulását tekintve. Szintén megszólították a középiskolákat, és felajánlották nekik ezt a lehetőséget. 
Minden évben az érettségi előtt álló diákok a közösségi szolgálat tekintetében 50 órát kötelesek teljesíteni, 
ami az érettségi feltétele, ebben próbált önkormányzatuk segítséget nyújtani a számukra. A program 
eredményesen lezajlott a nyár folyamán. Mint ismert, önkormányzatuk az egységes megjelenés érdekében 
biztosította a diákoknak a pólót, baseball sapkát, kitűzőt és mindezek matricázását. Az idei 
programjukban a Herman Ottó Gimnázium diákjai vettek részt, 8 fő fejezte be, ennyien teljesítették a 
számukra előírt 50 órát. Kéri, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.  
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
N-33/2022. (IX.14.) határozata: 
 
Tárgy:  Beszámoló a Student Police Program 2022.-ről 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

az elnöki beszámolót, miszerint 2022. évben ismét megszervezésre került a Student Police Program. 
 
Felelős:   Elnök 
Határidő:   azonnal 
 

 
Dr. Lange László elnök: 2022. július 16. napján történt a következő esemény, a horgászverseny volt a 
Csorba-tavon. Hosszú évek óta, lassan tíz éve jól bevált közös programja nyaranta a miskolci nemzetiségi 
önkormányzatoknak. Fő szervezője a bolgár, illetve az örmény elnöktársa. Önkormányzatuk is részt 
szokott venni a rendezvényen. Az idei anyagi hozzájárulásuk a rendezvényhez megközelítőleg 20 ezer 
forint volt, mely elsősorban a díjazottaknak vásárolt, különböző horgászáshoz szükséges eszközöket 
fedezte, valamint a közös ebédet. Kéri, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról, valamint arról, hogy a 
felmerülő költségeket a 2022. évi költségvetésükből biztosították. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
N-34/2022. (IX.14.) határozata: 
 
Tárgy:  Beszámoló Nemzetiségi Horgászversenyről és kapcsolódó döntés meghozatala 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. július 16. napján részt vett 
a Nemzetiségi Horgászversenyen a Csorba-tónál. 
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2. A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán felmerült megközelítőleg 20.000,- /azaz húszezer/ 

forintot a 2022. évi költségvetésből biztosította. 
 

Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 

 
 
Dr. Lange László elnök: 2022. augusztus 6-án a szerencsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Szerencsen, az Árpád-hegyi horgásztó partján szervezett családi programot, melyre meghívást kaptak. 
Kéri, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról, valamint arról, hogy a felmerülő útiköltségeket a 2022. évi 
költségvetésből biztosították. 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
N-35/2022. (IX.14.) határozata: 
 
Tárgy:  Beszámoló a szerencsi családi napon való részvételről és kapcsolódó döntés 

meghozatala 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. augusztus 06. napján részt 
vett szerencsi Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett családi napon az Árpád-hegyi 
horgásztó partján. 
 

2. A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán felmerült útiköltséget a 2022. évi költségvetésből 
biztosította. 

 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 

 
 
Dr. Lange László elnök: 2022. augusztus 27-én került sor a XIV. Regionális Fesztiválra Kazincbarcikán. 
A vendéget a miskolciak sváb szilváspitével kínálták. Elmondja, hogy ennek a rendezvénynek minden 
éven más-más a házigazdája. Idén is nagyon jól sikerült. Önkormányzatuk 12 fővel képviseltette magát. 
A helyszín a Don Bosco Sportközpont udvara, parkírozója volt. Az épületben megrendezett 
képzőművészeti kiállításhoz 9 festménnyel járultak hozzá, melyeket a miskolci középiskolások készítettek, 
melynek témája a gulág volt. Köszönetüket fejezték ki Sajó Attilának a kazincbarcikai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének, nagyon professzionális szinten vezényelte le az egész napos programokat. 
Kéri, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról, valamint arról, hogy a felmerülő útiköltségeket a 2022. évi 
költségvetésből biztosították. 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
N-36/2022. (IX.14.) határozata: 
 
Tárgy:  Beszámoló a XIV. Regionális Fesztiválon való részvételről és kapcsolódó döntés 

meghozatala  
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. augusztus 27. napján részt 

vett a Kazincbarcikán megrendezésre került XIV. Regionális Fesztiválon. 
 

2. A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán felmerült útiköltséget a 2022. évi költségvetésből 
biztosította. 

 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 

 
 
Dr. Lange László elnök: 2022. szeptember 7-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzat testületi ülésére került sor a Megyeházán. A féléves költségvetésen túl a kazincbarcikai 
fesztivál költségének az elszámolásáról volt szó. Ezt csupán tájékoztató jelleggel mondta el, ez nem került 
részükről költségbe, a kazincbarcikai költségről pedig a megjelenéssel kapcsolatban az előbb döntöttek. 
 
Megállapítja, hogy nincs észrevétel, javaslat a napirendi pont keretén belül, a vitát lezárja.  
 
 
 
3. napirend:  Javaslat 2022. év őszi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Dr. Lange László elnök: Elmondja, hogy az évből még 3-3,5 hónap van hátra, nem lesz már olyan 
eseményekben dús, de minden hónapra esik legalább egy program. 
Október 3., mint ismeretes, a Német Egység Napja. Tavaly Fehérkőlápán, ezelőtt pedig Jávorkút-
Sebesvízen voltak, ahogy ez éven is ide tervezik a programot. Már megkezdte az egyeztetést a 
vendéglátóegység vezetőjével. Képviselőtársát megkérte, hogy keressen olyan archív vagy 
dokumentumfilmet, amely a német egységgel összefüggésbe hozható. Ilyenkor meg szoktak nézni egy 
filmet és utána, ha van esetleg valakinek személyes benyomása, érintettsége, azt megbeszélik, elmesélik. 
Megjegyzi, mivel lassan egy éves az énekkaruk, szerinte egy próbát is összehozhatnának, hogy még 
színesebbé váljon mások számára is az ott tartózkodás.  
 
Dr. Maksa Bence: Itt emlékeztetni szeretné Elnök Urat, hogy amennyiben a 200 ezer forintot túllépi a 
költség, abban az esetben a Beszerzési Szabályzat szerint három árajánlat és szerződés kötése is szükséges, 
melyet természetesen határozathozatal előzzön meg.  
 
Dr. Lange László elnök: Véleménye szerint nem lesz 200 ezer forint az összeg.  
 
Dr. Maksa Bence: Ettől függetlenül a program megvalósításáról és a költségek jóváhagyásáról még 
szükséges lenne dönteniük.  
 
Dr. Lange László elnök: Ki szeretné emelni, hogy mennyire nem egyszerű bárhol az erdőben, itt a 
környéken akár csak egy napra, olyat, ami erre a célra megfelel, találni? Elmondja, hogy néztek több helyet 
is. Jelentkezési listát tett közzé, hogy közösségükből ki-mit szól ehhez a programhoz. A népszerűségének 
köszönhetően 12-en jelentkeztek. Ezt úgy kilogisztikázni, hogy megfelelő szálláskapacitás legyen, az a 
Bükkben nem egyszerű, de megoldották, ezért is került Jávorkútra a választás.  
 
Dr. Maksa Bence: Tájékoztatásként elmondja, hogy az árajánlatnak nem kötelező mindegyiknek 
fehérkőlápainak lenni, elég, ha nagyságrendileg hasonló kondíciókkal rendelkező szállodáktól kérnek be 
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ajánlatokat. Ezeket részére való továbbítást követően tudja előkészteni a szerződést, melyre akkor van 
szükség, ha a kiadások várhatóan átlépik a 200 ezer forintot. Amennyiben a határozatot meghozza a 
Testület, az első lépés ez irányba megtörténik.  
 
Dr. Lange László elnök: Megköszöni a tájékoztatást. Kéri, szavazzanak a program megszervezéséről, 
valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2022. évi költségvetésből biztosítják. 

 
A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
N-37/2022. (IX.14.) határozata: 
 
Tárgy: Október 3-i német nemzeti ünnep – megemlékezés szervezése Jávorkút-Sebesvízen 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 
arról, hogy 2022. október elején a jávorkúti Sebesvíz Panzióban megemlékezést szervez október 
3-i német nemzeti ünnep, a Német Egység Napja kapcsán. 
 

2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2022. évi költségvetésből biztosítja.  
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Dr. Lange László elnök: A következő esemény, amiről majd szeretne döntést hozni, az a kisgyerekeknek 
rendkívül örvendetes, nevezetesen a november végi Mikulásvonat. Ennek kertében 80-100 óvodáskorú 
kisgyermeknek szoktak évek óta visszamenően egy kellemes napot biztosítani a Mikulásvonat keretében. 
Önkormányzatuk kifizeti a részvételi díjat. Kéri, szavazzanak a javaslat elfogadásáról a 2022. évi 
költségvetés terhére.  

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
N-38/2022. (IX.14.) határozata: 
 
Tárgy:  Mikulásvonat – 2022. 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete lehetőséget 
biztosít gyermekek számára, hogy részt vegyenek a Mikulásvonat elnevezésű programon. 
 
2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő kiadásokat a 2022. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
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Dr. Lange László elnök: Az utolsó hónapra, decemberre ismét egy hagyományos, az egyik legrégebbre 
visszamenő program jut, a Szegények, öregek karácsonya az Ady Művelődési Házban. Évek óta részt 
vesznek és oszlopos tagjai a rendezvénynek, melynek során az Ady Művelődési Ház közreműködésével 
egytálételes vacsorával vendégelik meg az előre, meghívóval meghívott, arra rászoruló személyeket, 
öregeket, család nélkülieket, hajléktalanokat. Elmondja, volt olyan alkalom is, amikor egy kis programot 
is önkormányzatuk biztosított egy fúvós kvartett formájában. Javaslata, hogy önkormányzatuk idén is 
társszervezőként vesz részt a program megrendezésében, a megvalósításához hozzájárul anyagilag. Kéri, 
szavazzanak a javaslat elfogadásáról. 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
N-39/2022. (IX.14.) határozata: 
 
Tárgy:  Szegények, öregek karácsonya rendezvény támogatása – 2022. 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. 
decemberében megrendezésre kerülő Szegények, öregek karácsonya elnevezésű rendezvény 
megvalósításához humánerőforrásban is segít, valamint anyagi támogatást nyújt. 
 
2. A Képviselő-testület a rendezvénnyel kapcsolatos kiadásokat 2022. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
Dr. Lange László elnök: Hangsúlyozza, még csak tervként fogalmazódott meg egy program, ami 
valószínűleg csak a jövő évben kerül megvalósításra. A szerencsi mintára egy délután keretében családi 
napot szeretne, ha szerveznének. Az volna az igazából jó, ha addig a diósgyőri, Bartók Béla 90. szám alatt 
meglévő tájház, vagy hagyományok háza, olyan állapotba kerülne, hogy befogadóképes legyen.  
Megkérdezi képviselőtársát, van-e észrevétel vagy javaslat a napirendi pont keretén belül. Megállapítja, 
hogy nincs, a vitát lezárja.  
 
 
 
4. napirend:  Egyebek 
 
Dr. Lange László elnök: Szeretne tájékoztatást adni arról, hogy a közelgő népszámlálási programban 
nemzetiségi önkormányzatuk is részt vesz, három fő kérdezőbiztos regisztráltatta magát. Ennek az az 
oka, hogy önkormányzatuknak rendkívül fontos, hogy a kérdések nemzetiségi csoportjába felsoroltakra 
minél többen válaszoljanak. Mint tudják, a nemzetiségre és vallásra vonatkozó kérdések nem kötelező 
jellegűek. A maga részéről elmondja, ismertetni fogja azokat a nem kötelezően megválaszolandó 
kérdéseket, aztán majd az állampolgár eldönti, hogy kíván-e válaszolni, vagy sem. Ez azért fontos, hogy 
minél hitelesebb és teljesebb képet kapjanak az országban élő és tevékenykedő nemzetiségekhez tartozók 
számáról.  
Még egy dogról kíván beszélni a napirend keretében. A nemzetiségükhöz tartozó gondolat volt, hogy 
alapítványt hozzanak létre, ami meg is valósult. A korábbi határozatok a „Jövőnkért” név alatt futott, ez 
volt az elképzelés. A bíróság azonban, mivel a „Jövőnkért” név alatt már volt több alapítvány bejegyezve, 
ezért felhívta a figyelmüket, hogy más nevet adjanak neki. Így másik nevet kellet választaniuk, ami a 
„Megmaradásunkért” lett, ezt a nevet befogadta a bíróság, a végzést meghozta, ami alapján bejegyezte az 
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alapítványt, és az adószámot a rendelkezésükre bocsátotta. A következő lépés, hogy majd 
képviselőtársával bankszámlát nyissanak, és onnantól kezdve megkezdheti a tevékenységét az alapítvány, 
nincs már se jogi, se anyagi akadálya.  
Megkérdezi képviselőtársát, hogy van-e témajavaslata az „Egyebek” napirendi ponton belül.  
 
Klamancsek Anita: Még az ülés lezárása előtt szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től a működési támogatás kapcsán jelenleg 714.620,- forint az egyenleg, 
a feladatalapú esetében pedig 962.778,- forint. 2022. december 31-ig ezeket az összegeket el kellene 
költeni ahhoz, hogy …. 
 
Dr. Lange László elnök: Kérdése, hogy nem vihető át következő évre? 
 
Klamancsek Anita: Nem sajnos, mert a támogató az visszafizetési kötelezettséggel terhelheti.  
 
Dr. Lange László elnök: Köszöni a tájékoztatást, megértette. Megjegyzi, érezhető, hogy az utolsó 
negyedévben, hogy lesznek még programok, amik elég húzósak, de nagyon köszöni a tájékoztatást.  
 
Klamancsek Anita: A tájékoztatást még folytatni szeretné azzal, hogy még hátravan az önkormányzati 
támogatás is, de azt a következő év március 31-ig fel lehet használni. A korábban említett két esetben 
szűkösebb a felhasználási határidő.  
 
Dr. Lange László elnök: Megállapítja, hogy nincs több kiegészítés, észrevétel, így a napirend felett 
lezárja a vitát. Megköszöni a megjelentek munkáját, az ülést 16 óra 50 perckor bezárja. 

 
 
 
 

K. m. f. 
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