
9. NAPIREND Ügyiratszám: BCS/502-9/2019.

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. november 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Nivegy-völgyi 
Óvodával

Előterjesztő: Schumacher Zsolt elnök

Előkészítette:   dr. Rozgonyi Viktória jegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a nemzetiségeknek több olyan céljuk
van, melyek megvalósításában a nemzetiségi önkormányzatok részt tudnak vállalni.

A törvény 17. §-a értelmében a nemzetiségek elidegeníthetetlen közösségi joga önazonosságuk
megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, nyelvük megőrzése és 
fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk ápolása és gyarapítása. A 20. § rendelkezik arról, hogy
Magyarország - törvényei keretei között - biztosítja a nemzetiségi közösségeknek rendezvényeik és
ünnepeik zavartalan megtartásához, építészeti, kulturális, kegyeleti és vallási emlékeik, hagyományaik
megőrzéséhez, ápolásához és átörökítéséhez, jelképeik használatához fűződő jogait. 

A fenti célok eredményes megvalósításához javaslom, hogy a Nivegy-völgyi Óvodával 2019. december
1. és 2020. december 31. közötti időszakra kössenek együttműködési megállapodást a német 
nemzetiségi óvodai nevelés keretében a nemzetiségi hagyományok ápolásában, ahhoz kapcsolódó
rendezvények, foglalkozások szervezésében való együttműködésre. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozatot elfogadni 
szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvényben foglalt célok (önazonosság megőrzése, 
ápolása, erősítése és átörökítése; történelmi 
hagyományok, nyelv megőrzése és fejlesztése, tárgyi és 
szellemi kultúra ápolása és gyarapítása; rendezvények és
ünnepek zavartalan megtartása, építészeti, kulturális,
kegyeleti és vallási emlékek, hagyományok megőrzése, 
ápolása és átörökítése) megvalósítása érdekében a Nivegy-
völgyi Óvodával (8272 Szentantalfa, Fő utca 22) 
együttműködési megállapodást köt. 

Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: elnök 

Szentantalfa, 2019. november 21.

Schumacher Zsolt
elnök



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Mely létrejött egyrészről a  
Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat (8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.) képviseli: 
Schumacher Zsolt elnök;

másrészről a  
Nivegy-völgyi Óvoda/Nivegy-Taler Kindergarten (8272 Szentantalfa, Fő utca 22., OM 036849) 
képviseli: Bartalos Richárdné óvodavezető között. 

A Nivegy-völgyi Óvoda elsődlegesen a fenntartó Nivegy-völgyi Önkormányzatok 
Óvodafenntartó Társulás öt település (Óbudavár, Szentjakabfa, Szentantalfa, Tagyon,
Balatoncsicsó) óvodás korú gyermekei számára nyújt szakmailag magas színvonalú óvodai
nevelést, német nemzetiségi óvodai nevelést.
Az intézmény kiemelkedő feladatának tekinti a német ünnepek, hagyományok megtartását és 
megőrzését. 

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat fenti célokhoz szakmai, természetbeni és
anyagi segítséget kíván nyújtani.

Felek a fenti célok elérése érdekében az alábbi együttműködési megállapodást kötik: 

1. 2019. december 1-től együttműködnek az óvodában rendezett ünnepek, hagyományőrző 
rendezvények lebonyolításában.

2. Az óvoda vállalja, hogy az intézménybe járó gyermekek részére a német nemzetiségi
hagyományok újjáélesztésében, a meglévő ünnepek szervezésében szervező és lebonyolító 
munkát vállal.

3. A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a rendezvényekhez,
foglalkozásokhoz szükséges anyagok, eszközök beszerzésében közreműködik, a beszerzés, 
lebonyolítás költségeihez külön határozatban elfogadott összeggel hozzájárul.

4. Az együttműködő felek a meghatározott vállalásokkal egyetértenek, azok megvalósításában 
közreműködnek. 

3. Felek a jelen megállapodást 2019. december 1. és 2020. december 31. közötti időszakra 
kötik. A megállapodás tartalma közös akarattal bővíthető, módosítható. 

4. Jelen megállapodás 4 példányban készült, melyet a Felek, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, aláírásukkal megerősítenek. 

Jelen megállapodás mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
A megállapodást a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat ………/…….számú
határozatával fogadta el.

Balatoncsicsó, 2019. november …. Szentantalfa, 2019. november ……

............................................................. ..……………………………….………………..
Schumacher Zsolt Bartalos Richárdné

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Nivegy-völgyi Óvoda
                  Önkormányzat elnöke                                                                 óvodavezető 


