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Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 
      

Jegyzőkönyv 
               Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 

        Képviselő-testülete 2014. április 4-én tartott rendkívüli üléséről 
 
 
 
Jelen vannak:  Árvay Attila, Braun Istvánné, Tóth Lászlóné, a képviselő-testület tagjai  
 
Meghívottak: Dr. Sável Katalin aljegyző 
 
Árvay Attila elnök köszönti az ülésen megjelenteket és megállapítja, hogy a négy fő 
képviselőből 3 fő jelen van. Májer István igazoltan van távol. A testület határozatképes, az 
ülést megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Braun Istvánné  képviselő legyen, 
amivel a képviselőtestület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellet egyhangúlag 
egyetért, és az alábbi határozatot hozza: 
 
42/2014.(IV.04.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 4-ei 
rendkívüli üléséről készülő jegyzőkönyvének hitelesítőjévé Braun Istvánné elnök-helyettest 
választja meg. 
 
Árvay Attila elnök javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, amivel a képviselő-testület 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Meghívó, javasolt napirend: 

M E G H Í V Ó 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata  

2014. április 4-én (pénteken) 10.00 órától 
a szerencsi Polgármesteri Hivatal aljegyzői irodájában  

TARTJA RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT, 
melyre 

tisztelettel meghívom. 
Napirend: 

1. Együttműködési megállapodás aláírása Szerencsen a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem kolozsvári karával. 

Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

2. Kirándulás szervezése a szatmári svábokhoz. 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
3. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karának nyílt napjára való 

utazás módjának és költségkeretének a meghatározása. 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
4. Tájékoztató a német-magyar kétnyelvű kiadványhoz elnyert támogatás elszámolásáról. 

Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
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5. Tájékoztató a regionális málenkij robot emlékmű előkészítésének aktuális állapotáról. 

Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

6. Tájékoztató az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázat eredményéről, a 
támogatási szerződés aláírásáról.  
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
7. Fenyőfa-locsolási közösségi rendezvény megszervezése és költségkeretének meghatározása. 

Előterjesztő: Árvay Attila elnök  
8. Az önkormányzat 2014-es munkatervének módosítása. 

Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

9. Kitüntetés odaítélése (zárt ülés) 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
 
 
43/2014.(IV.04.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: napirend elfogadása 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 4-ei 
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Együttműködési megállapodás aláírása Szerencsen a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem kolozsvári karával. 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
2.  Kirándulás szervezése a szatmári svábokhoz. 

           Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

3. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karának nyílt 
napjára való utazás módjának és költségkeretének a meghatározása. 

     Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

4.  Tájékoztató a német-magyar kétnyelvű kiadványhoz elnyert támogatás 
elszámolásáról. 

           Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

5. Tájékoztató a regionális málenkij robot emlékmű előkészítésének aktuális 
állapotáról. 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
6. Tájékoztató az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázat 

eredményéről, a támogatási szerződés aláírásáról.   
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

7. Fenyőfa-locsolási közösségi rendezvény megszervezése és költségkeretének 
meghatározása. 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök  
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8. Az önkormányzat 2014-es munkatervének módosítása. 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

9. Kitüntetés odaítélése (zárt ülés) 
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
 
 

1. Együttműködési megállapodás aláírása Szerencsen a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem kolozsvári karával. 

 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk az elmúlt évben lépett kapcsolatba a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
kolozsvári karával. A partnerség alapjául többek között a közös nemzetiségi kisebbségi sors, a 
málenkij robot helyi vonatkozásainak a kutatása, a szerencsi és kolozsvári magyar civil lakosság 
szovjet kényszermunkára hurcolása közelgő hetvenedik évfordulójának a méltó megünneplése szolgál. 
Az elmúlt év december 17-én Kolozsváron megtörtént az együttműködési megállapodás aláírása, a 
dokumentum magyarországi hitelesítése idén áprilisban esedékes.  
Az előzetes egyeztetések alapján azt javaslom, hogy a szerződés aláírása Szerencsen 2014. április 24-
én történjen, ami után az egyetemi delegáció tagjai részt vesznek a városnapi eseményeken. A 
küldöttséggel történő konzultáció és a közös programok költségére az önkormányzat az idei pénzügyi 
tervében 100 ezer forintot különítsen el. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a szerződés szerencsi aláírásáról és a delegációfogadás 
költségkeretéről az előterjesztésben foglaltak szerint dönteni szíveskedjenek. 
 
 
 
Árvay Attila elnök kiemeli, hogy az önkormányzat az elmúlt évben lépett kapcsolatba a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karával. A partnerség alapjául 
többek között a közös nemzetiségi kisebbségi sors, a málenkij robot helyi vonatkozásainak a 
kutatása, a szerencsi és kolozsvári magyar civil lakosság szovjet kényszermunkára hurcolása 
közelgő hetvenedik évfordulójának a méltó megünneplése szolgál. Az elmúlt év december 17-
én Kolozsváron megtörtént az együttműködési megállapodás aláírása, a dokumentum 
magyarországi hitelesítése idén áprilisban esedékes.  
Az előzetes egyeztetések alapján azt javaslom, hogy a szerződés aláírása Szerencsen 2014. 
április 24-én történjen, ami után az egyetemi delegáció tagjai részt vesznek a városnapi 
eseményeken. A küldöttséggel történő konzultáció és a közös programok költségére az 
önkormányzat az idei pénzügyi tervében  100 ezer forintot különítsen el. 
Miután a napirendhez nem volt  hozzászólás, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag 
elfogad, és az alábbi döntést hozza:   
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Együttműködési megállapodás aláírása Szerencsen a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem kolozsvári karával. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
kolozsvári karával megkötött együttműködési megállapodás szerencsi hitelesítésének az időpontját 
2014. április 24-ében határozza meg. A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a dátumról értesítse a 
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felsőoktatási intézmény vezetését és gondoskodjon az eseményhez méltó aláírási feltételek 
megteremtéséről, a sajtó széleskörű értesítéséről.  
A képviselő-testület a kolozsvári delegáció szerencsi tartózkodásainak a költségeire 100 ezer forintot 
különít el a 2014. évi költségvetésében. 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014.április 26.  
 
 
44/2014. (IV. 04.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Együttműködési megállapodás aláírása Szerencsen a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem kolozsvári karával. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem kolozsvári karával megkötött együttműködési megállapodás szerencsi 
hitelesítésének az időpontját 2014. április 24-ében határozza meg. A testület felhatalmazza az 
elnököt, hogy a dátumról értesítse a felsőoktatási intézmény vezetését és gondoskodjon az 
eseményhez méltó aláírási feltételek megteremtéséről, a sajtó széleskörű értesítéséről.  
A képviselő-testület a kolozsvári delegáció szerencsi tartózkodásainak a költségeire 100 ezer 
forintot különít el a 2014. évi költségvetésében. 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014.április 26.  
 
 
2.  Kirándulás szervezése a szatmári svábokhoz. 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk fontos feladatának tekinti a szerencsi német nemzetiséghez tartozók egy közösséggé 
kovácsolását, valamint az ország más térségeiben, illetve a határon túl élő svábság kulturális 
hagyományainak a megismerését, a kulturális kapcsolatok kiépítését és azok ápolását.  
Két évvel ezelőtt ennek a jegyében szerveztünk kirándulást Egerbe, ami népszerűnek bizonyult a helyi 
németség körében. 
Erre a sikerre alapozva idén májusban a szatmári svábokhoz tervezünk kirándulás a határ ezen és 
túloldalán egyaránt. A tervezett programban többek között helyi kulturális emlékhelyek felkeresése, a 
nagymajtényi sváb hagyományőrző együttesek műsorának a megtekintése szerepel.  
Azt javaslom, hogy a programot hirdessük meg a helyi német közösség körében és a kirándulás 
költségkeretét 600 ezer forintban határozzuk meg.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a kirándulás megszervezéséről az előterjesztésben foglaltak 
szerint dönteni szíveskedjenek. 
 
 
Árvay Attila elnök ismerteti, hogy fontos feladatuknak tekintik a szerencsi német 
nemzetiséghez tartozók egy közösséggé kovácsolását, valamint az ország más térségeiben, 
illetve a határon túl élő svábság kulturális hagyományainak a megismerését, a kulturális 
kapcsolatok kiépítését és azok ápolását.  
Két évvel ezelőtt ennek a jegyében szerveztünk kirándulást Egerbe, ami népszerűnek 
bizonyult a helyi németség körében. 
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Erre a sikerre alapozva idén májusban a szatmári svábokhoz tervezünk kirándulás a határ ezen 
és túloldalán egyaránt.  A tervezett programban többek között helyi kulturális emlékhelyek 
felkeresése, a nagymajtényi sváb hagyományőrző együttesek műsorának a megtekintése 
szerepel.  
Az elnök azt javasolja, hogy a programot hirdessék meg a helyi német közösség körében és a 
kirándulás költségkeretét 600 ezer forintban határozzák meg.  
 
Braun Istvánné képviselő fontosnak tartja, hogy a szerencsi svábság minél szélesebb körben 
ismerkedjen meg a Kárpát-medencében élő németség kultúrájával, ami a német gyökerek, az 
identitás erősödését szolgálja.  
 
Tóth Lászlóné képviselő szerint fontosak a közös programok, amelyeknek közösségteremtő 
ereje van.  
 
Árvay Attila elnök miután a napirendhez nem volt további hozzászólás, szavazásra bocsátja 
a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogad, és az alábbi döntést hozza:   
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Kirándulás szervezése a szatmári svábokhoz. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a szerencsi német nemzetiségi közösség számára 
kirándulást szervez a szatmári svábokhoz. A programban többek között helyi kulturális emlékhelyek 
felkeresése, a nagymajtényi sváb hagyományőrző együttesek műsorának a megtekintése szerepel.  Az 
önkormányzat felhatalmazza az elnököt a program meghirdetésére. 
A képviselő-testület a kirándulás költségkeretét 600 ezer forintban határozza meg. 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. május 20.  
 
 
 
45/2014. (IV. 04.) NNÖ 
Határozat  
Tárgy: Kirándulás szervezése a szatmári svábokhoz. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a szerencsi német nemzetiségi közösség 
számára kirándulást szervez a szatmári svábokhoz. A programban többek között helyi 
kulturális emlékhelyek felkeresése, a nagymajtényi sváb hagyományőrző együttesek 
műsorának a megtekintése szerepel.  Az önkormányzat felhatalmazza az elnököt a program 
meghirdetésére. 
A képviselő-testület a kirándulás költségkeretét 600 ezer forintban határozza meg. 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. május 20.  
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3. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karának nyílt napjára 

való utazás módjának és költségkeretének a meghatározása. 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk 2014. március 18-án hozott döntést arról, képviselteti magát a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem kolozsvári kara április 10-ei nyílt napján, ahol személyes egyeztetésre lesz 
lehetőség a 2014 októberében megrendezésre kerülő málenkij robot konferencia rendezésében 
társszervezőként való közreműködésről. A nyílt napon való részvétel lehetőségét a határozatban 
foglaltak szerint meghirdettük a szerencsi tanulóifjúság körében. A gimnázium német nyelvtanárának 
a szervezésében 25 fő érdeklődő tanuló jelentkezett a programra. A kísérő pedagógusokat és 
önkormányzatunk képviselőit figyelembe véve harminc fő számára szükséges buszt bérelnünk. Ezen 
túlmenően minden költség a résztvevőket terheli. A busz bérlésére április 10-ére Szerencs-Kolozsvár- 
Szerencs viszonylatban 150 ezer forintot határozzunk meg, 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a kolozsvári utazás módjáról és annak költségkeretének a 
meghatározásáról az előterjesztésben foglaltak szerint dönteni szíveskedjenek. 
 
 
Árvay Attila elnök kiemeli, hogy a testület 2014. március 18-án hozott döntést arról, 
képviselteti magát a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári kara április 10-
ei nyílt napján, ahol személyes egyeztetésre lesz lehetőség a 2014 októberében megrendezésre 
kerülő málenkij robot konferencia rendezésében társszervezőkéként való közreműködésről.  A 
nyílt napon való részvétel lehetőségét a határozatban foglaltak szerint meghirdették a 
szerencsi tanulóifjúság körében. A gimnázium német nyelvtanárának a szervezésében 25 fő 
érdeklődő tanuló jelentkezett a programra. A kísérő pedagógusokat és önkormányzatunk 
képviselőit figyelembe véve harminc fő számára szükséges buszt bérelniük.  Ezen túlmenően 
minden költség a résztvevőket terheli.  A busz bérlésére április 10-ére Szerencs-Kolozsvár- 
Szerencs viszonylatban 150 ezer forintot határozzanak meg. 
Miután a napirendhez nem volt hozzászólás, a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karának nyílt napjára való utazás 
módjának és költségkeretének a meghatározása. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
kolozsvári karának április 10-ei nyílt napjára a kiutazást autóbusszal biztosítja az képviselőtestület és 
a program iránt érdeklődő szerencsi tanulóifjúság számára.  
A buszbérlés költségére az önkormányzat 150 ezer forintot különít el a 2014. évi költségvetésében. 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. április 10.  
 
 
46/2014. (IV. 04.) NNÖ 
Határozat  
Tárgy: A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karának nyílt 
napjára való utazás módjának és költségkeretének a meghatározása. 
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Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem kolozsvári karának április 10-ei nyílt napjára a kiutazást autóbusszal 
biztosítja az képviselőtestület és a program iránt érdeklődő szerencsi tanulóifjúság számára.  
A buszbérlés költségére az önkormányzat 150 ezer forintot különít el a 2014. évi 
költségvetésében. 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. április 10.  
 
 
4. Tájékoztató a német-magyar kétnyelvű kiadványhoz elnyert támogatás 
elszámolásáról. 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk az elmúlt évben a nemzetiségi támogatások keretében 100 ezer forintot nyert a 
málenkij robot szerencsi vonatkozásait bemutató magyar-német kétnyelvű könyv 200 példányának a 
kiadására. Az támogatási szerződésben a pályázatot 2013. december 31-ig kellett megvalósítani, a 
szakmai és pénzügyi beszámolónak 2014. január 31. volt a benyújtási határideje.  
A vállalásunknak eleget téve az elmúlt év decemberében megtörtént a 200 db könyv megjelentetése, a 
pályázatban szereplő költségeket számla ellenében teljesítettük. Az előírt határidőre elkészült a 
pénzügyi és a szakmai beszámoló, amit a szükséges mellékletekkel benyújtottunk az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelőhöz.  
Örömmel tájékoztatom a testületet, hogy időközben megtörtént a beszámolók elfogadása az a 
közelmúltban az utófinanszírozásként nyújtott százezer forint is megérkezett az önkormányzatunk 
számlájára.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a pályázat elszámolásáról szóló tájékoztatót az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Árvay Attila elnök felidézi, hogy az elmúlt évben a nemzetiségi támogatások keretében 100 
ezer forintot nyertek a málenkij robot szerencsi vonatkozásait bemutató magyar-német 
kétnyelvű könyv 200 példányának a kiadására. Az támogatási szerződésben a pályázatot 
2013. december 31-ig kellett megvalósítani, a szakmai és pénzügyi beszámolónak 2014. 
január 31. volt a benyújtási határideje.  
A vállalásuknak eleget téve az elmúlt év decemberében megtörtént a 200 db könyv 
megjelentetése, a pályázatban szereplő költségeket számla ellenében teljesítették. Az előírt 
határidőre elkészült a pénzügyi és a szakmai beszámoló, amit a szükséges mellékletekkel 
benyújtották az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz.  
Az elnök tájékoztatta a  testületet, hogy időközben megtörtént a beszámolók elfogadása az a 
közelmúltban az utófinanszírozásként nyújtott százezer forint is megérkezett az önkormányzat 
számlájára.  
 
Braun Istvánné képviselő fontosnak tartotta, hogy a jövőben is éljenek a pályázati 
lehetőségekkel. Ezzel Tóth Lászlóné képviselő is egyetértett.  
 
Árvay Attila elnök miután a napirendhez nem volt további hozzászólás, szavazásra bocsátja 
a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:  
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Döntési javaslat: 
Tárgy: Tájékoztató a német-magyar kétnyelvű kiadványhoz elnyert támogatás elszámolásáról. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi a málenkij robot szerencsi 
vonatkozásait bemutató kiadványhoz az Emberi Erőforrások Minisztériumától 2013-ban elnyert 
pályázati támogatás elszámolásáról szóló elnöki beszámolót. A testület örömmel nyugtázza, hogy az 
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő a szakmai és a pénzügyi beszámolót egyaránt elfogadta és az 
utófinanszírozásként elnyert 100 százezer forint megérkezett az önkormányzat folyószámlájára.   A 
képviselő-testület fontosnak tartja, hogy az önkormányzat idén is éljen a nemzetiségi pályázatok 
kínálta lehetőségekkel. 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. december 31.  
 
 
47/2014. (IV. 14.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Tájékoztató a német-magyar kétnyelvű kiadványhoz elnyert támogatás 
elszámolásáról. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi a málenkij robot 
szerencsi vonatkozásait bemutató kiadványhoz az Emberi Erőforrások Minisztériumától 
2013-ban elnyert pályázati támogatás elszámolásáról szóló elnöki beszámolót. A testület 
örömmel nyugtázza, hogy az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő a szakmai és a pénzügyi 
beszámolót egyaránt elfogadta és az utófinanszírozásként elnyert 100 százezer forint 
megérkezett az önkormányzat folyószámlájára.   A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy az 
önkormányzat idén is éljen a nemzetiségi pályázatok kínálta lehetőségekkel. 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. december 31.  
 
 
 
5. Tájékoztató a regionális málenkij robot emlékmű előkészítésének aktuális állapotáról. 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Önkormányzatunk az elmúlt év nyarán kötött konzorciumi szerződés nyolc települési és területi német 
nemzetiségi önkormányzattal egy regionális málenkíj robot emlékmű megvalósítására Szerencsen. Az 
emlékhely létesítésének gesztori feladatait képviselő-testületünk látja el. Vállalt kötelezettségünknek 
eleget téve tavaly vállalkozói szerződést kötöttünk a kivitelezési feladatokra Ekker Róbert szobrásszal, 
a műszaki vezetői feladatok ellátását Erdő Sándor építészmérnök vállalta.  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával tavaly megtörtént az emlékmű köveinek a 
megvásárlása és a háttérkő kifaragása összesen 1 millió 250 ezer forint értékben.  
Az emlékmű megvalósítása MÁV területen történik, amihez napjainkra minden szükséges engedély a 
birtokunkban van. Idén januárban újabb támogatási igényt nyújtottunk az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához.  
A szerződő nemzetiségi önkormányzatok két kivétellel eleget tettek anyagi vállalásuknak, így összesen 
hatszázezer forintot utaltak át az emlékmű megvalósítására a folyószámlánkra.  
Az elmúlt időszakban több mint tíz olyan település polgármesterét kerestem meg személyesen, ahonnan 
egykor a szerencsi gyűjtőtáborba hurcolták a lakosokat. Az önkormányzatok segítségét kértem az 
emlékmű létrehozásához, amihez többségében kedvezően viszonyultak a településvezetők. A települési 
önkormányzatok ez irányú döntései az elkövetkező hetekben-hónapokban várhatók.  



 9

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az emlékmű-megvalósítás aktuális állapotáról szóló 
tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Árvay Attila elnök felidézi, hogy az önkormányzat az elmúlt év nyarán kötött konzorciumi 
szerződés nyolc települési és területi német nemzetiségi önkormányzattal egy regionális 
málenkíj robot emlékmű megvalósítására Szerencsen.  Az emlékhely létesítésének gesztori 
feladatait képviselő-testületük látja el. Vállalt kötelezettségüknek eleget téve tavaly 
vállalkozói szerződést kötöttek a kivitelezési feladatokra Ekker Róbert szobrásszal, a műszaki 
vezetői feladatok ellátását Erdő Sándor építészmérnök vállalta.  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával tavaly megtörtént az emlékmű köveinek 
a megvásárlása és a háttérkő kifaragása összesen 1 millió 250 ezer forint értékben.   
Az emlékmű megvalósítása MÁV területen történik, amihez napjainkra minden szükséges 
engedély a birtokunkban van. Idén januárban újabb támogatási igényt nyújtottak be az Emberi 
Erőforrások Minisztériumához.  
A szerződő nemzetiségi önkormányzatok két kivétellel eleget tettek anyagi vállalásuknak, így 
összesen hatszázezer forintot utaltak át az emlékmű megvalósítására a folyószámlákra.  
Az elmúlt időszakban több mint tíz olyan település polgármesterét keresett meg személyesen, 
ahonnan egykor a szerencsi gyűjtőtáborba hurcolták a lakosokat.  Az önkormányzatok 
segítségét kérte az emlékmű létrehozásához, amihez többségében kedvezően viszonyultak a 
településvezetők. A települési önkormányzatok ez irányú döntései az elkövetkező hetekben-
hónapokban várhatók.  
Miután a napirendhez nem volt hozzászólás, a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Tárgy: Tájékoztató a regionális málenkij robot emlékmű előkészítésének aktuális 
állapotáról. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a regionális málenkij robot emlékmű 
megvalósításának aktuális szóló elnöki beszámolót tudomásul veszi. A testület felhívja a figyelmet 
annak a fontosságára, hogy minden szerződő nemzetiségi önkormányzat tegyen eleget az emlékhely-
létesítésben vállalt kötelezettségének. Felhatalmazza az elnököt arra, hogy a késlekedőket felszólítsa a 
szerződésben foglaltak teljesítésére.  Az önkormányzat azt is fontosnak tartja, hogy valamennyi érintett 
település önkormányzatával vegyék fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy az emlékműállítás anyagi 
háttere biztosított legyen. 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. július 31.  
 
 
48/2014. (IV. 04.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Tárgy: Tájékoztató a regionális málenkij robot emlékmű előkészítésének 
aktuális állapotáról. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a regionális málenkij robot emlékmű 
megvalósításának aktuális szóló elnöki beszámolót tudomásul veszi. A testület felhívja a 
figyelmet annak a fontosságára, hogy minden szerződő nemzetiségi önkormányzat tegyen 
eleget az emlékhely-létesítésben vállalt kötelezettségének. Felhatalmazza az elnököt arra, 
hogy a késlekedőket felszólítsa a szerződésben foglaltak teljesítésére.  Az önkormányzat azt is 
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fontosnak tartja, hogy valamennyi érintett település önkormányzatával vegyék fel a 
kapcsolatot annak érdekében, hogy az emlékműállítás anyagi háttere biztosított legyen. 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. július 31.  
 
 
6. Tájékoztató az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázat 
eredményéről, a támogatási szerződés aláírásáról.   
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk az idei esztendő januárjában pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához a regionális málenkíj robot emlékmű domborművének a támogatására. A kérelem 
elbírálása megtörtént, a kért 550 ezer forintból 500 ezer forintot ítéltek meg a számunkra.  
Az előzetes egyeztetést követően a közelmúltban megérkezett a támogatói szerződés, aminek részünkről 
is megtörtént az aláírása és a szükséges példányok, valamint a banki inkasszóról szóló dokumentum 
postázása.  
Ennek alapján az elkövetkező hetekben várhatóan megérkezik az ötszázezer forint a számlánkra, ami a 
nemzetiségi önkormányzatok eddigi befizetésivel együtt sem nyújt fedezetet a júliusi bronz 
domborműöntés 1 millió 400 ezer forintos költségére. A hiányzó közel félmillió forint előteremtése az 
előttünk álló hónapok feladata.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a pályázat eredményéről és a szerződéskötésről szóló 
tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Árvay Attila elnök felidézi, hogy az idei esztendő januárjában pályázatot nyújtottak be az 
Emberi Erőforrások Minisztériumához a regionális málenkíj robot emlékmű domborművének 
a támogatására. A kérelem elbírálása megtörtént, a kért 550 ezer forintból 500 ezer forintot 
ítéltek meg a számukra.  
Az előzetes egyeztetést követően a közelmúltban megérkezett a támogatói szerződés, aminek 
részünkről is megtörtént az aláírása és a szükséges példányok, valamint a banki inkasszóról 
szóló dokumentum postázása.  
Ennek alapján az elkövetkező hetekben várhatóan megérkezik az ötszázezer forint a 
számlájukra, ami a nemzetiségi önkormányzatok eddigi befizetésivel együtt sem nyújt 
fedezetet a júliusi bronz domborműöntés 1 millió 400 ezer forintos költségére. A hiányzó 
közel félmillió forint előteremtése az előttünk álló hónapok feladata.  
Miután a napirendhez nem volt hozzászólás, a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Tájékoztató az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázat eredményéről, a 
támogatási szerződés aláírásáról.   
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a regionális málenkij robot emlékmű bronz 
domborművének a támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázat 
eredményéről és a szerződéskötésről szóló elnöki tájékoztatót tudomásul veszi.  A testület örömmel 
nyugtázza az 500 ezer forint elnyerését, ami jelentős előrelépést jelent az emlékhely megvalósításában. 
Az önkormányzat fontosnak tartja a domborműöntés teljes költségének az előteremtését, ami az 
elkövetkező hónapok feladata. 
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Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. július 31.  
 
 
49/2014. (IV. 14.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Tájékoztató az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázat 
eredményéről, a támogatási szerződés aláírásáról.   
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a regionális málenkij robot emlékmű 
bronz domborművének a támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott 
pályázat eredményéről és a szerződéskötésről szóló elnöki tájékoztatót tudomásul veszi.  A 
testület örömmel nyugtázza az 500 ezer forint elnyerését, ami jelentős előrelépést jelent az 
emlékhely megvalósításában. Az önkormányzat fontosnak tartja a domborműöntés teljes 
költségének az előteremtését, ami az elkövetkező hónapok feladata. 
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. július 31.  
 
 
 
7. Fenyőfa-locsolási közösségi rendezvény megszervezése és költségkeretének 
meghatározása. 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk az elmúlt év októberében a Generali Biztosító Zrt. szerencsi ügynökségével közösen 
a helyi német nemzetiségi közösség bevonásával 500 darab fenyőfát ültetett a fenyvesben. A csemeték 
minél nagyobb számú megfoganása és felnevelése érdekében a fák gondozását társadalmasítottuk: a 
környezetvédelmi kezdeményezésre több mint ötven szerencsi család, munkahelyi és baráti közösség 
jelentkezett.  
 
Akkor ígéretet tettünk a programon résztvevőknek, hogy tavasszal egy vízfakasztó közösségi 
rendezvény keretében jelöljük ki az örökbefogadók által gondozandó fákat. A programot április 26-án 
délután 15 órai kezdéssel tervezzük, amely eseményen részt vesz Kovács Péter úr, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium államtitkára, aki a fenyvestelepítés felett védnökséget vállalt. A programba várhatóan 
mindegy háromszázan kapcsolódnak be.  
 
Az javaslom, hogy az esemény költségeire 400 ezer forintot különítsünk el a 2014. évi 
költségvetésünkben.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a közösségi rendezvény megszervezéséről és annak 
költségkeretének meghatározásáról az előterjesztésben foglaltak szerint dönteni szíveskedjenek. 
 
 
Árvay Attila ismerteti, hogy az önkormányzat az elmúlt év októberében a Generali Biztosító 
Zrt. szerencsi ügynökségével közösen a helyi német nemzetiségi közösség bevonásával 500 
darab fenyőfát ültetett a fenyvesben. A csemeték minél nagyobb számú megfoganása és 
felnevelése érdekében a fák gondozását társadalmasították: a környezetvédelmi 
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kezdeményezésre több mint ötven szerencsi család, munkahelyi és baráti közösség 
jelentkezett.  
Akkor ígéretet tettek a programon résztvevőknek, hogy tavasszal egy vízfakasztó közösségi 
rendezvény keretében jelölik ki az örökbefogadók által gondozandó fákat. A programot április 
26-án délután 15 órai kezdéssel tervezik, amely eseményen részt vesz Kovács Péter úr, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, aki a fenyvestelepítés felett védnökséget vállalt.  
A programba várhatóan háromszázan kapcsolódnak be.  
Az javasolja, hogy az esemény költségeire 400 ezer forintot különítsünk el a 2014. évi 
költségvetésükben.  
Miután a napirendhez nem volt hozzászólás, a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Fenyőfa-locsolási közösségi rendezvény megszervezése és költségkeretének meghatározása. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április 26-án 15 órától a Generali Biztosító 
Zrt. szerencsi ügynökségével közösen vízfakasztó közösségi rendezvényt szervez a fenyvesben a tavaly 
elültetett 500 darab fenyőcsemete gondozásának társadalmasítása keretében. Tekintettel arra, hogy a 
helyi svábság ősei a Schwarzwald környékéről települtek át Magyarországra, az önkormányzat 
szívügyének tekinti a fekete fenyőkből ültetett szerencsi fenyves sorsát.  
A képviselő-testület a program költségeire 400 ezer forintot különít el a 2014. évi költségvetésében.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. április 30.  
 
 
50/2014. (IV. 14.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Fenyőfa-locsolási közösségi rendezvény megszervezése és költségkeretének 
meghatározása. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április 26-án 15 órától a Generali 
Biztosító Zrt. szerencsi ügynökségével közösen vízfakasztó közösségi rendezvényt szervez a 
fenyvesben a tavaly elültetett 500 darab fenyőcsemete gondozásának társadalmasítása 
keretében. Tekintettel arra, hogy a helyi svábság ősei a Schwarzwald környékéről települtek 
át Magyarországra, az önkormányzat szívügyének tekinti a fekete fenyőkből ültetett szerencsi 
fenyves sorsát.  
A képviselő-testület a program költségeire 400 ezer forintot különít el a 2014. évi 
költségvetésében.  
 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. április 30.  
 
 
8.  Az önkormányzat 2014-es munkatervének módosítása. 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk az idei munkatervében április 10-én szerepel ülés, amelynek napirendi pontjai 
között szerepel a 2013. évi költségvetés módosítása, a 2013. évi zárszámadás elfogadása és tájékoztató 
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a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi I. negyedéves gazdálkodásáról. A polgármesteri hivatal 
pénzügyi osztályának a tájékoztatása szerint a napirendek tárgyalásához szükséges adatok csak április 
második felében állnak rendelkezésre, ezért azt javaslom, hogy az első munkaterv szerinti ülésünket 
április 10-e helyett április 29-én tartsuk meg. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a munkaterv módosítását az előterjesztésben foglaltak 
szerint dönteni szíveskedjenek. 
 
 
Árvay Attila elnök kiemeli, hogy az az idei munkatervükben április 10-én szerepel ülés, 
amelynek napirendi pontjai között szerepel a 2013. évi költségvetés módosítása, a 2013. évi 
zárszámadás elfogadása és tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi I. negyedéves 
gazdálkodásáról.  A polgármesteri hivatal pénzügyi osztályának a tájékoztatása szerint a 
napirendek tárgyalásához szükséges adatok csak április második felében állnak  
rendelkezésre, ezért azt javasolja, hogy az első munkaterv szerinti ülésünket április 10-e 
helyett április 29-én tartsák meg. 
 
Braun Istvánné és Tóth Lászlóné képviselők egyaránt egyetértett a javaslattal. 
 
Árvay Attila elnök további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Az önkormányzat 2014-es munkatervének módosítása. 
 
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. munkatervét az alábbiak szerint úgy 
módosítja, hogy az április 10-ére tervezett ülését változatlan napirendi pontokkal április 29-én tartja 
meg.  
 
ÁPRILIS 29. 
  

1. Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása  
  Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
2. Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadása  

Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

3. Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi I. negyedéves gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
4. Egyebek  

 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. április 29. 
 
 
51/2014.(IV.14.) NNÖ 
Határozat 
Tárgy: Az önkormányzat 2014-es munkatervének módosítása. 
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Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. munkatervét az alábbiak szerint 
úgy módosítja, hogy az április 10-ére tervezett ülését változatlan napirendi pontokkal április 
29-én tartja meg.  
 
ÁPRILIS 29. 
  

1. Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosítása  

  Előterjesztő: Árvay Attila elnök 
 

2. Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának 
elfogadása  
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
3. Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi I. negyedéves 

gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Árvay Attila elnök 

 
4. Egyebek  

 
Felelős: Árvay Attila elnök 
Határidő: 2014. április 29. 
 
 
Árvay Attila további napirendi pont és hozzászólás hiányában a rendkívüli ülést berekeszti. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
              Árvay Attila sk.        Braun Istvánné sk. 
                   elnök                         jegyzőkönyv-hitelesítő 


