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Készült: 2012.04.24-én a Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI
ülésén.
Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint
Hágen András elnök köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4
nemzetiségi képviselőből 4 jelen van. Az elnök elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására a Wekerle Sándor
Alapkezelőhöz benyújtandó pályázat miatt került sor. Az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a
jelenlévők az alábbiak szerint, egyhangúan fogadják el:
Napirend:
1./ Wekerle Sándor Alapkezelőhöz benyújtandó pályázat megvitatása
1. napirendi pont
Az elnök elmondja, hogy mint az már az előző ülésen elhangzott, lehetőség van nemzetiségi rendezvényre és
zarándoklatra pályázni. A zarándoklat pályázatról már született döntés, ugyanakkor a testület nem szavazta meg a
nemzetiségi rendezvényként megvalósítandó szüreti bálra benyújtandó pályázatot. Az elnök elmondja, hogy a
rendezvény tervezett programja összeállításra került. A hagyományos felvonuláson kívül fellépőként a
nemesnádudvari és a vaskúti néptánc együttesek kerülnének meghívásra. Az elnök elmondja, hogy a pályázat
benyújtását azért kell most megtárgyalni, mert a benyújtási határidő április 30. és addig még be kell szerezni az
ajánlatokat is. Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Rétfainé: Az előző testületi ülésen azért nem támogatta a pályázat benyújtását, mert nem lehetett tudni, hogy
milyen programmal és költséggel lenne benyújtva a pályázat.
Hild: Támogatja a pályázat benyújtását, a szüreti rendezvényen már hagyományosan sokan vesznek részt, a
színvonalas megvalósításhoz segítséget nyújtana a pályázati támogatás.
Rétfainé: Javasolja a korábbi, máriagyűdi zarándoklatra vonatkozó határozat visszavonását. Ennek oka, hogy
Máriagyűdön a tavalyi évben volt a közösség, ugyanakkor elmehetnének a németek világtalálkozójára
Elekre és közben megnézhetnék Gyulán a német közösséget is.
Hágen: Javasolja, hogy döntsön a testület egyenként az elhangzott javaslatokról. Egyet ért azzal, hogy a németek
világtalálkozóján való részvétel legyen a hitéleti pályázat célja. Elmondja, hogy a szüreti mulatság
megvalósítása a tervek szerint 338.188,- ft-ba kerülne, melyhez pályázati úton 240.838,- ft támogatást
kérne az önkormányzat és 97.350,- ft önrészt biztosítana. Javasolja a pályázat benyújtására vonatkozó
határozat jóváhagyását.
A javaslathoz egyéb hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
13/2012.(IV.24.)NNÖ határozat-tervezet
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a sváb szüreti mulatság megvalósítására
240.838,- ft támogatási igénnyel pályázatot nyújt be a Wekerle Sándor Alapkezelő „Nemzetiségi kulturális
kezdeményezések támogatása – kulturális programok” pályázatára.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a program megvalósításához szükséges 97.350,- ft önrészt 2012. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.04.30.
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
13/2012.(IV.24.)NNÖ határozat
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a sváb szüreti mulatság megvalósítására
240.838,- ft támogatási igénnyel pályázatot nyújt be a Wekerle Sándor Alapkezelő „Nemzetiségi kulturális
kezdeményezések támogatása – kulturális programok” pályázatára.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a program megvalósításához szükséges 97.350,- ft önrészt 2012. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.04.30.
Az elnök felkéri a elnökhelyettest, hogy az eleki programmal kapcsolatosan ismertesse javaslatát.
Rétfainé: Elek olyan település, amit nagyban érintett a kitelepítés és minden évben megrendezik a németek
világtalálkozóját, melynek keretében megemlékezés, német mise, svábbál kerül megrendezésre. Elek nincs
messze Gyulától és az ottani német klub szeretettel várná a dunafalvi németeket. Gyulán is lehetőség lenne
résztvenni a német misén, megnézni az ottani látnivalókat és a német klub meghívásának eleget tenni.
Tekintettel arra, hogy tavaly már elzarándokoltak Máriagyűdre, most inkább a németek világtalálkozóján

való részvételt javasolja hitéleti pályázatként benyújtani. Elmondja, hogy a tervek szerint 22 fővel
497.085,- ft-ba kerülne a program úgy, hogy a települési önkormányzat által biztosított közösségi buszt
használnák az utazásra. Ebben az esetben csak a gázolajat kell megfizetni, tehát jóval olcsóbb lenne, mint
megrendelt járattal. A pályázathoz 10% önrészt kell vállalni, így 440.000,- ft támogatás mellett, sikeres
pályázat esetén 57.085,- ft önrészt kellene vállalni.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
14/2012.(IV.24.)NNÖ határozat-tervezet
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eleki németek világtalálkozója rendezvényen
való részvétel és a gyulai német klub meglátogatására 440.000,- ft támogatási igénnyel pályázatot nyújt be a
Wekerle Sándor Alapkezelő „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatása – hitéleti programok”
pályázatára.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a program megvalósításához szükséges 57.085,- ft önrészt 2012. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.04.30.
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
14/2012.(IV.24.)NNÖ határozat
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eleki németek világtalálkozója
rendezvényen való részvétel és a gyulai német klub meglátogatására 440.000,- ft támogatási igénnyel
pályázatot nyújt be a Wekerle Sándor Alapkezelő „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatása –
hitéleti programok” pályázatára.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a program megvalósításához szükséges 57.085,- ft önrészt 2012. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.04.30.
Az elnök megköszöni a jelenlévőknek, hogy részt vettek a testületi ülésen és együttműködve a közösség érdekének
megfelelő döntést hoztak.
A napirendhez más észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.
Kmf.
Hágen András
NNÖ elnök
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