
Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének  

 

1/2021. (I.24.) HATÁROZATA 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI. 3) számú kormányrendelet 1. § tekintettel, 

az alábbi döntést hozom: 

 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke úgy dönt, hogy az önkormányzat a 

2021-22.-es tanévben  -a pandémia okozta bizonytalanság miatt- nem él a Visegrádi Áprily 

Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményfenntartói jogkörével. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

Scheiliné Kékessy-Herendi Ida   

                  elnök 

 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének  

 

2/2021. (I.26.) HATÁROZATA 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI. 3) számú kormányrendelet 1. § tekintettel, 

az alábbi döntést hozom: 

 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat együttműködési megállapodást köt az Észak-Magyarországi Német 

Önkormányzatok Szövetsége Egyesülettel /ÉMNÖSZ/, 2021. évre. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

Scheiliné Kékessy-Herendi Ida   

                  elnök 

 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének  

 

3/2021. (I.28.) HATÁROZATA 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI. 3) számú kormányrendelet 1. § tekintettel, 

az alábbi döntést hozom: 

 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke úgy dönt, hogy a 2021 .év költségtervét 

elfogadja /3.726.657.-Ft/ 

 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

Scheiliné Kékessy-Herendi Ida   

                  elnök 

 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének  

 

4/2021. (II.05.) HATÁROZATA 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel, 

az alábbi döntést hozom: 

 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének egyedi anyagi kérelme a 

nemzetiségi tájház megépítéséhez /Lang-ház/ Ritter Imre nemzetiségi parlamenti képviselőhöz. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

Scheiliné Kékessy-Herendi Ida   

                  elnök 

 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének  

 

5/2021. (II.10.) HATÁROZATA 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel, 

az alábbi döntést hozom: 

 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke úgy dönt, hogy a Visegrádi Áprily Lajos 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárát jóváhagyja a Váci 

Tankerületi központ felé. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

Scheiliné Kékessy-Herendi Ida   

                  elnök 

 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének  

 

6/2021. (II.11.) HATÁROZATA 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel, 

az alábbi döntést hozom: 

 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének határozata  Visegrád régi sváb utca-

és területneveinek kihelyezett táblákon megjelenítéséről. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

Scheiliné Kékessy-Herendi Ida   

                  elnök 

 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének  

 

7/2021. (II.11.) HATÁROZATA 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.)számú kormányrendelet 1. § tekintettel, 

az alábbi döntést hozom: 

 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének határozata a 25 éves testvérvárosi 

jubileum megrendezésének előzetes megbeszélése a bajor partnerrel (Obergünzburggal). 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

Scheiliné Kékessy-Herendi Ida   

                  elnök 

 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének  

 

8/2021. (II.16.) HATÁROZATA 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel, 

az alábbi döntést hozom: 

 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének határozata az előző évek 

jegyzőkönyveinek (2010-2020 év között, 3 kötet)  beköttetéséről. 1 kötet ára: 6.000.-Ft, 

összesen: 18.000.-Ft. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

Scheiliné Kékessy-Herendi Ida   

                  elnök 

 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének  

 

9/2021. (II.24.) HATÁROZATA 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel, 

az alábbi döntést hozom: 

 

A Visegrádi  Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének határozata:  

Levél Soltész Miklós államtitkár úrnak, anyagi támogatás kérés a visegrádi tájház 

építéséhez. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

Scheiliné Kékessy-Herendi Ida   

                  elnök 

 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökének 

 

10/2021. (III. 22.) határozata 

 

Állásfoglalás a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Kisoroszi Tagintézményének átadásáról a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola 

és Művészeti Iskolának 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel az 

alábbi döntést hozom: 

 

1. a visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat élni kíván a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. tv. 2. § (3) bek., valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. tv. 24. § (1) bekezdésben biztosított intézményfenntartói jogkörével, 

2. az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Nemzetiségi Jogi Osztály 

ombudsmanhelyettes, egyetemi tanárának megkeresésére a jelen határozat mellékletét 

képező állásfoglalást adom ki. 

 

 

 

                                                    Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök  

 

 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökének  

 

11/2021. (IV. 9.) határozata 

 

Együttműködési Megállapodásról a dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel az 

alábbi döntést hozom: 

 

1. A visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81., 

képviseli: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök) Együttműködési Megállapodást köt a 

dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal (székhely: 2023 Dunabogdány, 

Kossuth Lajos u. 76., képviseli: Vogel Norbert elnök), 

2. az Együttműködési Megállapodás 2022. december 31-ig tartó határozott időre szól, 

bármelyik fél részéről történő 30 napos felmondási határidővel.                                                                                                    

 

                                                    Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök  

 

 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökének  

 

12/2021. ( IV. 15.) határozata 

 

Bene Éva tánctanfolyamának engedélyezéséről 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel az 

alábbi döntést hozom: 

 

1. a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményvezetője Hajdú Attiláné, és tanára Bene Éva kérését támogatom, 

2. Bene Éva német nemzetiségi tanárnőnek a német nemzetiségi táncoktató tanfolyam 

finanszírozását 180.000 forint összeggel támogatom, 

3. a támogatás a költségvetés dologi kiadásainak a terhére számolható el. 

 

 

                                                    Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök  

 

 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 



 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökének  

 

13/2021. (IV. 21.) határozata 

 

Webinar Zahlenland-Entenland online német óvoda- és iskolapedagógiai módszerek 

finanszírozásáról 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel az 

alábbi döntést hozom: 

 

1. Webinar Zahlenland-Entenland online német óvoda-és iskolapedagógiai módszerek 

tanfolyamának anyagi finanszírozása, módszertani könyvek vásárlására, Lesekiste/két 

pedagógus számára, összesen 40.000. forint összegben engedélyezem, 

2.  kiadás a költségvetés dologi kiadásainak a terhére elszámolható, 

3. (Prof. Gabriele Preiß, 65520 BadCamberg, Erzgebirgstr. 32.), a fizetés a magyar 

szervező (Maria Lang, Dunabogdány) számlázása után, a tényleges teljesítés 

ismeretében fizethető ki. 

3.1 a tanfolyam időpontjai: 2021. 04. 24. de. + du., és 06. 19. de.+ du. 

 

 

 

Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökének  

 

14/2021. (V. 5.) határozata 

 

Pünkösd hétfői, Úrnapi, Obergünzburgi, és nyári sváb rendezvényekről 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel az 

alábbi döntést hozom: 

1. Pünkösd hétfői Milleneumi kápolna mise utáni megvendégelésre, amennyiben a 

pandémia engedi, 25.000 forint összeg kiadását engedélyezem, 

2. Úrnapi (június 3. vasárnap) virágszőnyegre az előirányzott 35.000 forint összeg 

kiadását engedélyezem, amennyiben a pandémiás helyzet lehetővé teszi, 

3. mindkét összeg a költségvetés dologi kiadásának terhére elszámolható, 

4. az Obergünzburg testvérvárossal közös nyári 25. évi jubileumi megemlékezés, és az 

egyéb nyári sváb rendezvények megrendezése a pandémia miatt nem eldöntött. 

   

                                                         Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

határidő: azonnal 

felelős: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökének  

 

15/2021. (V. 27.) határozata 

 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel, és 

a 271/2021. (V. 21.) kormányrendelettel meghosszabbított veszélyhelyzetben, az alábbi döntést 

hozom: 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását 

(2020. évi zárszámadás) elfogadom. 

 

 

                                                     Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökének  

 

16/2021. (V. 27.) határozata 

 

Nicola Paolini sírjának koszorúzásáról 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel, és 

a 271/2021. (V. 21.) kormányrendelettel meghosszabbított veszélyhelyzetben, az alábbi döntést 

hozom: 

 

Nicola Paolini sírjára koszorú, Zeller Márton helyezte el bajor földön /2.500.-Ft/ 

 

 

                                                     Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökének  

 

17/2021. (VI. 03.) határozata 

 

Nemzetiségi sváb-festről 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel, és 

a 271/2021. (V. 21.) kormányrendelettel meghosszabbított veszélyhelyzetben, az alábbi döntést 

hozom: 

a VNNÖ és a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat közös Juliálisa /nemzetiségi 

sváb-fest/ július 3-án szombaton a Schatzi-vendéglőben /198.000.-Ft fellépő zenekar díja/ 

 

 

                                                     Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

 



Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökének  

 

18/2021. (VI. 07.) határozata 

 

Munkaterv elfogadásáról 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, illetve a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdésére, és a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel, és 

a 271/2021. (V. 21.) kormányrendelettel meghosszabbított veszélyhelyzetben, az alábbi döntést 

hozom: 

a 2021.évi nemzetiségi munkaterv pandémiás változatának elfogadása 

 

 

                                                     Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 

 

 



KIVONAT 
 

 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 29-én 

megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2021. (06.29.)  

HATÁROZATA 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

módosított napirendet elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 
 

Scheiliné Herendi Ida s.k.      Schandl Lóránt s.k. 

                elnök                 jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

A kiadmány hiteles 

 

 Visegrád, 2021. június 30. 
 



KIVONAT 
 

 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 29-én 

megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2021. (06.29.)  

HATÁROZATA 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

módosított költségvetést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 
 

Scheiliné Herendi Ida s.k.      Schandl Lóránt s.k. 

                elnök                 jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

A kiadmány hiteles 

 

 Visegrád, 2021. június 30. 
 



KIVONAT 
 

 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 29-én 

megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2021. (06.29.)  

HATÁROZATA 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Német 

Nemzetiségi Néptánc Szeminárium regisztrációs díját, 2.000,- forintot  a költségvetés dologi 

kiadások terhére kifizeti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 
 

Scheiliné Herendi Ida s.k.      Schandl Lóránt s.k. 

                elnök                 jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

A kiadmány hiteles 

 

 Visegrád, 2021. június 30. 
 



KIVONAT 
 

 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 29-én 

megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2021. (06.29.)  

HATÁROZATA 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bene Éva 

Webinárium tanfolyamról szóló beszámolóját az abban szereplő tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 
 

Scheiliné Herendi Ida s.k.      Schandl Lóránt s.k. 

                elnök                 jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

A kiadmány hiteles 

 

 Visegrád, 2021. június 30. 
 



KIVONAT 
 

 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 13-án 

megtartott rendkívüli zárt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyhangúan 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Z-23/2021. (07.13.)  

HATÁROZATA 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Stefanich 

Klára pedagógus 1 évre szóló megbízatását a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetésére támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida elnök 

 

 
 

Scheiliné Kékessy-Herendi Ida s.k.      Schandl Pál s.k. 

                        elnök                 jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

A kiadmány hiteles 

 

 Visegrád, 2021. július 13. 
 


