
Ügyszám: 1/17-29/2015. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. 

november 12-én 10.00 órakor megtartott üléséről 

 

Az ülés helye:   Városháza, VI. emeleti Fekete István terem 

 

Jelen vannak:    Töltl Zoltán    elnök 

    Tavaszi István    elnök-helyettes 

    Szirmainé Vinkelmann Amália  tag 

 

Töltl Zoltán 

 

Köszönti Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjait. 

Megállapítja, hogy a testület 3 tagja közül 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szirmainé Vinkelmann Amália képviselőt javasolja kijelölni. 

 

Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Szirmainé 

Vinkelmann Amália képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli. 

 

 

Napirend megállapítása 

 

 

Töltl Zoltán 

 

Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

 

40/2015.(XI.12) NNÖ határozat 

 

Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

 

1. Német nemzetiségi nevelési-oktatási 

feladatot ellátó Laschober Mária Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola felvételi 

körzetének tervezete 

Előadó:  Töltl Zoltán elnök 
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2. Szent Márton napi lampion készítő verseny a 

Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskolában 

Előadó:  Töltl Zoltán elnök 

 

3. Laschober Mária Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola részvétele a 

nemzetiségi szép kiejtési versenyen 

Előadó:  Töltl Zoltán elnök 

 

4. Az ajkarendeki Laschober Mária Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

részvétele a Veszprém megyei Német Nemzetiségi 

kulturális versenyen 

Előadó:  Töltl Zoltán elnök 

 

5. A Feeflügel Német Nemzetiségi 

Gyermektánccsoport városlődi fellépése 

Előadó:  Töltl Zoltán elnök 

 

 

Napirend 

 

1. Német nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó Laschober Mária Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola felvételi körzetének tervezete 
Előadó:  Töltl Zoltán elnök 

 

Szirmainé Vinkelmann Amália 

 

Törvény által adott. 

 

Tavaszi István 

 

Igen, lényegében kilehet terjeszteni a teljes településre, nem csak meghatározott utcákra, 

mint a város többi iskolájánál. 

 

Töltl Zoltán 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat azért javasolta beiskolázási körzetnek Ajka város 

területét, mivel Ajka város területén a Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola látta el a nemzetiségi általános iskolai oktatást.  

 

Töltl Zoltán 

 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
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41/2015.(XI.12.) NNÖ határozat 

 

Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

Képviselő-testülete a nemzetiségi nevelési- oktatási 

feladatokat ellátó Laschober Mária Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola felvételi 

körzetének meghatározásával egyetért. 

      

Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

felkéri elnökét, hogy a határozatot a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 

részére küldje meg. 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Szent Márton napi lampion készítő verseny a Laschober Mária Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskolában 
Előadó:  Töltl Zoltán elnök 

 

 

Töltl Zoltán 

 

A lampion készítő versenyt Veisz-Lendvai Izabella, az iskolában tanító német nemzetiségi 

tanító szervezi. Javasolja, hogy támogassák ezt a szép kezdeményezést, mint nemzetiségi 

hagyományőrző programot. A határozatban 20 000 Ft szerepel, de nem éri el a tényleges 

költség a 4 000 Ft-t sem.  

 

Szirmainé Vinkelmann Amália 

 

Ez egy nagyon jó kezdeményezés. Eredményhirdetéssel fogják kezdeni a lampionos 

felvonulást, és az elkészített lampionok közül kerülnek értékelésre a legszebbek. Reméli, 

hogy a következő évben még több lampion lesz, bár most is nagyon sok szép készült. 

 

Töltl Zoltán 

 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

 

42/2015.(XI.12.) NNÖ határozat 

 

Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

Képviselő-testülete támogatja a Laschober Mária 

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskolában szervezett Szent Márton napi lampion 

készítő versenyt. A német nemzetiségi program 



 4 

jutalmazásának költségeit az Önkormányzat 

biztosítja 20 000 Ft erejéig.  

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részvétele a 

nemzetiségi szép kiejtési versenyen 
Előadó:  Töltl Zoltán elnök 

 

 

Töltl Zoltán 

 

Évek óta részt vesznek a Noszlopon szervezett versenyeken, kicsit más jellegű, mint a 

városlődi, de hasznosnak tartja.  

A 8 000 Ft egy autó útiköltsége lesz Noszlopra. Nyilván nagyságrendileg nem kerül majd 

ennyibe. 

 

Töltl Zoltán 

 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

 

43/2015.(XI.12.) NNÖ határozat 

 

Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

Képviselő-testülete támogatja a Laschober Mária 

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

részvételét, a noszlopi német nemzetiségi iskola 

német nemzetiségi iskolák számára szervezett szép 

kiejtési versenyen. 

 

Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

magára vállalja a versenyen való részvétel utazási 

költségeit 8 000 Ft erejéig. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

4. Az ajkarendeki Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

részvétele a Veszprém megyei Német Nemzetiségi kulturális versenyen 
Előadó:  Töltl Zoltán elnök 
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Töltl Zoltán 

 

Ez a rendezvény a Városlődön megrendezésre kerülő Kulturwettbewerb.  

 

Tavaszi István 

 

Konkrétan mikor kerül megrendezésre? 

 

Töltl Zoltán 

 

November 20-án.  

 

Töltl Zoltán 

 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

 

44/2015.(XI.12.) NNÖ határozat 

 

Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

támogatja az ajkarendeki Laschober Mária Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

részvételét a városlődi Kulturwettbewerben. Az 

anyanyelvi rendezvény segíti a német nemzetiségi 

gyermekek ismerkedését, megyei német 

nemzetiségi gyermekek ismerkedését, megyei 

német nemzetiségi települések megismerését, a 

közös kultúra gyermekekben való megerősítését.  

 

Felelős:    Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

5. A Feeflügel Német Nemzetiségi Gyermektánccsoport városlődi fellépése 
Előadó:  Töltl Zoltán elnök 

 

 

Szirmainé Vinkelmann Amália 

 

Eredményesnek tartja, hogy beépítették a néptáncot már az első osztálytól. Így már két 

csoportot is tudnak indítani a kulturális versenyre a szabadon választottak mellett. Reméli, 

hogy a következő évi fellépésen egy kamarakórus is fog szerepelni, mert az új kolléganő 

nagyon aktív. 
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Töltl Zoltán 

 

Szorosan nem tartozik a napirendhez, talán inkább a gyermek tánccsoporttal kapcsolatos, 

hogy a ruhák, amiről még tavaly év vége felé határoztak, készülőben vannak. Azt tervezik, 

hogy a gyerekek már használni tudják ezeket a ruhákat a városlődi fellépésen is. 

 

Szirmainé Vinkelmann Amália 

 

Nagyon köszöni és nagyon jó dolog, hogy van a Német Nemzetiségi Önkormányzat és ilyen 

mértékben segíti az iskola munkáját.  

 

Töltl Zoltán 

 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat V. elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

 

45/2015.(XI.12.) NNÖ határozat 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 

fenntartásában lévő Feeflügel Német Nemzetiségi 

Gyermektánccsoport fellép a városlődi 

Kulturwettbewerben. Az utazási költségeket 

70 000 Ft-ig a nemzetiségi önkormányzat 

biztosítja Ajka város Önkormányzata a 2015. évi 

támogatásból, amely a testület 2015. évi 

költségvetésében szerepel. Amennyiben 

szükséges, a soron következő ülésen a 

költségvetést módosítja a testület.  

 

Felkéri elnökét, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Felelős:    Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

Töltl Zoltán 

 

Megköszöni a megjelenést, az ülést 10.15 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

         Töltl Zoltán   Szirmainé Vinkelmann Amália  

             elnök                                                                        jegyzőkönyv hitelesítő 


