
Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 11. napján tartott 

testületi üléséről.  

 

Ülés helye:   Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 

   7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.  

 

Jelen vannak:  Galambosné Wágner Éva elnök, Hermann Istvánné jegyzőkönyv-

hitelesítő, Kugl József, Nemes Klára képviselő, Koszorús Tímea 

aljegyző, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető. 

 

Galambosné Wágner Éva elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 

teljes létszámban 4 fővel jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.  

Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:  

- német nemzetiségi tábor támogatását, 

- év végi jutalmazásokat. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?  

 

Más javaslat nem volt, a képviselőtestület a napirendi pontokat fogadta el.  

 

1./ Német nemzetiségi tábor támogatása 

 Előadó: Galambosné Wágner Éva elnök 

 

2./ Év végi jutalmazások 

 Előadó: Galambosné Wágner Éva elnök 

 

 

N a p i r e n d   t á r g y a l á s a :  

 

1./ Német nemzetiségi tábor támogatása 

 Előadó: Galambosné Wágner Éva elnök 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Galambosné Wágner Éva elnök tájékoztatta a testületet arról, hogy a több éves hagyomány 

szerint idén nyáron is sor került a fonyódligeti üdülőben a német nyelvi tábor megtartására. 

Az anyagszükségletet és jutalmat a német önkormányzat biztosítja. 

 

Javasolta, hogy a tábor megtartásához a raabaiaktól kapott támogatásból 6.000 Ft-ot 

nyújtsanak.  

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 

12/2014. (VI.11.) NNÖ számú határozata 

 

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a Sásdi Általános 

Iskolát a német nemzetiségi tábor megtartásában 6.000,-Ft-al támogatta. 

Az anyagszükségletet és jutalmat az önkormányzat biztosítja. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Galambosné Wágner Éva elnök 

 

 

2./  Év végi jutalmazások 

 Előadó: Galambosné Wágner Éva elnök 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Galambosné Wágner Éva elnök beszámolt arról, hogy a hagyományaiknak megfelelően a 

tanév végén könyvjutalomban részesítette a legjobban tanuló német nemzetiségi tanulókat. 

Javasolta, hogy a testület jutalmazza meg azokat az általános iskolai tanulókat, akik a legjobb 

német nyelvtudással rendelkeznek és szavalóversenyeken kiváló eredményeket érnek el. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 

13/2014. (VI.11.) NNÖ számú határozata 

 

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete  

úgy döntött, hogy a 2013/2014. tanévben a német nemzetiségi nyelv 

tanulásában legjobb eredményt elért tanulókat jutalmazásban részesíti. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Galambosné Wágner Éva elnök 

 

 

Mivel több napirendi pont nem volt, Galambosné Wágner Éva elnök megköszönte a 

megjelenést, és a testületi ülést bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

Galambosné Wágner Éva       Hermann Istvánné 

elnök         jegyzőkönyv-hitelesítő 


