
JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZA T 
1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Készült a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: JNNÖ) testületének 

2017. december 18-án 15:00 órakor megtartott 
11.(rendes) közmeghallgatással kapcsolatos Képviselő-testületi üléséről. 

Helyszín: (Budapest 1082 Vajdahunyad utca 1/b. Nemzetiségi Irodában) 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 

Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök megnyitja az ülést, a megjelentek üdvözlése után 
megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen (levél formájában, meghívó kifüggesztésével a Bp., 
Vajdahunyad u. 1/b. szám alatti Nemzetiségi Irodában) került összehívásra. Megállapítja, 
hogy a testület 3 fővel határozatképes. 

Dr. Szabadkai Attila Csaba 
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, továbbá felkéri 

l' AÍQU.CA személyét jegyzőkönyv vezetőnek és Bánóczi Ilona elnök-
helyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

elfogadja a jelölés 

Bánóczi Ilona 
elfogadja a jelölést 

Dr. Szabadkai Attila Csaba 
Szavazásra teszi fel O^cotat^ . ' "J^q^a személyét jegyzőkönyv vezetőnek és Bánóczi 
Ilona elnök-helyettes személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt: 

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy 
személyét jegyzőkönyv vezetőnek és Bánóczi Ilona elnök-helyettest a jegyzőkönyv 
hitelesítésére elfogadja. 

A jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 69/2017. (XII. 18.) szám alatt 
elfogadta az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 69/2017.(XII.18.) számú határozata 
A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Ki^o személyét jegyzőkönyv vezetőnek és Bánóczi Ilona 
képviselő személyét elfogadja a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 8. 
rendes ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének. 
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Dr. Szabadkai Attüa Csaba 
Szavazásra teszi fel az alábbi napirendi pontot: 

1. Közmeghallgatás 
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök 

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
70/2017. (XII. 18.) szám alatt elfogadta az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 7Q/2017.(XII.18.) számú határozata 
A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11. rendes 
ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Közmeghallgatás 
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök 

1. Napirendi pont 
Közmeghallgatás 
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök 

Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megtartja beszámolóját a 
Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 
tevékenységéről. 

Közös klubrendezvények a ..Társak a Teleki térért Egyesülettel 
Tavasszal két környezetvédő-környezetfejlesztő témában és egy irodalmi témában tartottunk 
közös rendezvényt. Két esetben testületünk tagja Németh Tamás előadást tartott. Mindhárom 
alkalommal teljes levelezési-/címlistánkat mozgósítottuk a rendezvényekre. A részvétel 20 -
30 fő körül mozgott. Az a támogatási forma, amelyet ehhez a rendezvénysorozathoz 
elképzeltünk nem vált be, mindössze 1 500,- Ft. adomány/támogatás érkezett, az is csupán az 
első alkalommal. 

Történelmi emléknap 
Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. április 08-án történelmi emléknapot 
szervezett az 1956. forradalom és szabadságharc történelmi szereplőiről. 
A rendezvény költségeire összesen 437.885,-Ft-ot fordítottunk, a rendezvény szakmai 
előkészítője, moderátora Dr. Garaczi Imre egyetemi docens, aki a saját előadásán kívül 
további 6 eladó felkérését szervezte. Az összesen 7 előadó díja 207.886,- Ft, a részletes 
feltételeket a felek egy szerződés keretén belül határozzák meg. Dr. Garaczi Imre az 1956-os 
történelmi eseményeknek elismert kutatója, aki a szovjet beavatkozáson túl az amerikai 
magatartás kérdéskörével is foglalkozott kutató társaival együtt. A felkért moderátor 
széleskörű publikációs tevékenységet folytat és két kiadványnak is felelős szerkesztője. A 
történelmi emléknap megszervezéséhez kapcsolódó nyomdaköltségeket 30 e Ft értékben a 
Copyrama Kft. végezte el. A catering szolgáltatás költségeit 199.999 Ft értékben a Lollorosso 
Kft. biztosította. Ez a rendezvényünk váltotta ki a legnagyobb sajtó- és közéleti érdeklődést 
2017-ben. Közvetlenül sikerült elérni a Józsefváros újságon keresztül és annak portálja 
segítségével a józsefvárosi lakosokat, akik nem csupán nagy számban jelentek meg a 
Polgármestei Hivatal színháztermében, hanem aktívan bekapcsolódtak az előadásokat követő 
beszélgetésekbe, történelem értelmezésbe. 
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Testületünk elnöke részt vett a „II. BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT ÉS IFJÚSÁGÉRT" 
konferencia szervezésében (2017.VI. 14.), és szerzőtársaival együtt előadást tartott a 230 fős 
országos konferencián. A szervező csoportnak több alkalommal operatív segítséget 
nyujtottunk. A Professzorok Batthyány Köre társszervezésével megvalósult konferenciára 
amely a „demográfiai tél" társadalmi hatásait elemezte a Fővárosi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal együtt mozgósítottuk a budapesti német nemzetiségi önkormányzatokat. 

Kéréseinknek, véleményünknek megfelelően a Józsefvárosi Kerületi Önkormányzat két 
palyázatot is kiírt a nemzetiségek számára. Ez lehetővé tette számunkra, hogy először a 
nemzetiségek életében közösen is benyújthassunk pályázatot. Miután a Szlovák 
Önkormányzattal közösen benyújtott pályázatunk is nyert, Német-Szlovák Nemzetiségi Est" a 
„Luther és a Reformáció 500 éve" előadás sorozattal együtt két nyertes pályázattal a 
legsikeresebb kerületi pályázók lettünk a nemzetiségi önkormányzatok közül. A reformáció 
500 eve, Martm Luther személyén keresztül meghatározó módon kapcsolódik a német nyelv 
es nemzeti kultúra kialakulásához. Ilyen hatékonyan és közérdeklődést felkeltve még eddig 
nem sikerült a kerület lakosait „kulturmisszióval" megérinteni. 

„Az 500 éves reformáció és a német kultúra" című előadás sorozat 
„Az 500 éves reformáció és a német kultúra" című négy előadásból álló nyílt 

rendezvénysorozatát 2017. szeptember 28-tól 2017. december 14-ig tartottuk. 
Annak köszönhetően, hogy rendszeresen a hónap utolsó csütörtök estéjére időzítettük a klub-
szeru rendezvényeket, folyamatosan erősödő látogatottságot értünk el. A reformáció kapcsán 
a nemet-magyar kultur kapcsolatokról is tartalmas eszmecserék jöhettek létre 
MINDEGYIK, EDDIG FELSOROLT RENDEZVÉNYÜNK NYÍLT MEGHIRDETETT ÉS 
KÖZVETLEN ELÉRÉSŰ VOLT A KERÜLET LAKOSAI SZÁMÁRA. 

A rendezvényen fellépő előadók tiszteletdíját (bruttó összege 30 e Ft /alkalom, számlaképes 
eloado) teremberleti díjait és reprezentációs költségeit pályázati forrásból fedeztük 
A rendezvények helyszíne Társak a Telki térért Egyesület Otthon Klub helysége (1086 
Budapest Népszínház u. 46.) bruttó 10 e Ft /alkalom terembérleti díj ellenében. 
Az előadássorozatot záró rendezvényére tervszerűen nagyobb költségkeretet használtunk fel. 

Német-Szlovák Nemzetiségi Est Józsefvárosban 
„Német-Szlovák Nemzetiségi Est a Józsefvárosban"című rendezvény 2017 november 17-én 
került megrendezésre 1085 Budapest, Horánszky u. 13. szám alatt. Hagyományos német 
nemzetisegi ételkóstolóra és reprezentációs költségekre 60,5 e Ft keretösszeget, a meghívó 
nyomtátás részbeni költségeire 5 e Ft keretösszeget biztosítottunk. A tervezetthez képest 
költségmegtakarítást értünk el, amelyet egy közbülső költség-terv változtatással igyekeztünk 
Kezeim. 

Szeptemberben képviselő testületünk tagjai képzésen vettek részt, amely témájában 
hasznosnak, felkészítő-jellegűnek bizonyult. 
Felkérés alapján testületünk elnöke előadással vett részt a „150 éves a Monarchia" -
Megegyezés Ausztria és Magyarország Között - címmel rendezett tudományos konferencián 
a Veszpremi Akadémiai Bizottság rendezésében. (2017. november 23-24.) A felkérés azért is' 
megtisztelő volt, mert a Monarchia nemzetiségi viszonyai az egyik legélénkebben vitatott 
kerdes, amely vitákban szakértőnek tekintik önkormányzatunkat, tekintettel annak 2/3 részben 
osztrák származású képviselőire. 

Továbbfejlesztett szabályzatok 
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Amint a testületi ülések napirendjeiből kiderül, jelentős munkaterhelést jelentett 2017-ben a 
változtatott tartalmú „Támogatási Szerződés", Beszerzési Szabályzat" és más dokumentumok 
elfogadása, költségvetési támogatások/források befogadása. Említést érdemel, hogy a partneri, 
párbeszédes „üzemmódnak" köszönhetően ezek a szabályzatok élhetőbbé, gördülékenyebbé 
tették működésünket, s ezzel egyszerűsödött adminisztrációs kötelezettségünk. 

Ev végi feladatainkat az elszámolásokat és az eszközbeszerzéseket közösen oldottuk meg. 
Ebben a munkánkban nagy segítséget kaptunk adminisztratív és pénzügyi kollégáktól 
egyaránt, amelyekért ezúton is köszönetet mondunk. 

Az Elnök megállapítja, hogy további kérdés hozzászólás nem vetődött fel, megköszönte a 
jelenlévőknek, hogy részt vettek a közmeghallgatáson. 

Miután megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, szavazást rendel el a közmeghallgatás 
beszámolójának elfogadásáról. 

Szavazásnál jelen van 3 képviselő 

A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges. 

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő, 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
71/2017. (XII. 18.) szám alatt elfogadta az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 71/2017. (XII.18.) számú határozata 
A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
közmeghallgatás beszámolóját egyhangúlag elfogadja. 

Felelős: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök 
Határidő: 2017. december 18. 

A közmeghallgatáson készült jelenléti ívet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza, 2. 
számú melléklet meghívó, amely a 1082. Bp., Vajdahunyad u. 1/b. szám alatti Nemzetiségi 
Irodában is kifüggesztésre került, 3. sz. melléklet az újságban történő meghirdetés. 

Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök miután megállapítja, hogy egyéb téma nem merült fel, 
nincs kérdés, illetve közérdekű bejelentés megköszöni a testületi tagok munkáját, az ülést :00 

Budapest, 2017. december 18. 
s CJ C3 ríp^Jíí^. i 

jegyzőkönyv hitelesítő elnök 

Jegyzőkönyvet írta: 



Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

J E L E N L E T I I V 

2017. december 18-i 
11. (rendes) 

Képviselő-testületi üléséről 

Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök 

Bánóczi Ilona elnök-helyettes 

Németh Tamás képviselő .MAI 
L 
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2.sz. melléklet 

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2017. december 18-án (hétfő] 13 ^órai kezdettel 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T t a r t . 

Helyszín: Nemzetiségi iroda 
/ Bp. Vili. vajdahunyad utca 1/b. / 

A Közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői közérdekű 

kérdéseket tehetnek fel, ilL közérdekű javaslatokat 
tehetnek. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Józsefvárosi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Képviselő-testülete nevében 
Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök 

sk. 
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MOZAIK 

Nemzetiségi önkormányzati közmeghallgatások 
A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű 

kérdéseket tehetnek fel, illetve közérdekű javaslatokat tehetnek. 

Józsefvárosi Józsefvárosi Józsefvárosi 
Bolgár Önkormányzat Német Önkormányzat Szerb Önkormányzat 

Időpont: december 13., 17.00 óra Időpont: december 18., 15.00 óra. _ időpont december 1Q., 15.00 óra • 
Helyszín: Bolgár Országos Helyszín: Nemzetiségi Iroda j p ,Helyszín: Nemzetiségi Iroda 

Önkormányzat (Vajdahunyad utca 1/b.) ' ^Vajdahunyad utca 1/b.) . | 
'"(1062 Budapest, Bajza u. 44.) 

Józsefvárosi 
Lengyel Önkormányzat 

Időpont: december 11., 16.00 óra 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 
(Baross utca 63-67., I. e m , 100.) 

Józsefvárost Józsefvárosi 
irárosi Ruszin Önkormányzat Szlovák Önkormányzat 
ormányzat Időpont: december 9., 1.5.00 óra Időpont: december Bv 17.00 óra 
er 11., 16.00 óra Helyszín: Fővárosi ¿uszín ' ' H e l y s z i n : I X . kerület, Közraktár u.34., 
mesteri Hivatal Önkormányzat II. enieiet, 
67.) I. em., 100.) (1054 Budapest, Akadémia u. 1.);. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak! § 

"-Ük f* ¿iá 
•W , , J; 1 f?> • • • -í 'íjp tr- -
• 

-

^ ii » 

Időpont; detemheí 7., ^ ^ J f l 
10.00-12.00; M l 
•4/endégünk: Deák Edit, -

"-Ük f* ¿iá 
•W , , J; 1 f?> • • • -í 'íjp tr- -
• 

-

. Szeretettel varunk! t E i ^ f l 
•¿Óm: Magdolnába 47. jj§||||| 

l . f ,. 
sztifi\ 

. 1 tS 

>2017. december 13-án reggel B-tol este o-ig 
- dupluín példányokból vásárolhátnak akár 

< * \ a kiadáskori eredeti áron 
• „ , Vasas Központi Könyvtár Alapítványnál, 

4 Wll. kerület, Magdolna u. 5-7.) 
'-^V- -flzJomány jellegéről 

| jwww . vas askonyvtar.hu/Ka talogusok.html linkre 
; kattintva az online katalógusból tájékozódhatnak. 

91SSÍ' 1 1 SÉÉ^I • • J 

• M b É 

14,00-18,00 
FESTŐMŰHELY 

m i .10,00-18,00 
FESTŐMŰHELY 

-16,00-18,00 
ÖKO DESIGN 

•MŰHELY 

Í M 16,00-10.00 
ÍJÁSZAT | 

16,00-10,00 
FOCI KLUS (6+) l '-Sx-ft l'lwHII| iTíiliTT'TI 
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MINDEN PROGRAMUNK INGYENES. A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 
A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÉPZÉSEK AKTUÁLIS IDŐPONTJÁRÓL ITT ÉRDEKLŐD-


