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Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
1. számú 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

 
Készült: Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 28-án / szerdán /         
                megtartott  nemzetiségi képviselő-testületi üléséről. 
 
 
Ülés helye: Községháza Berkenye 
 
 
Jelen vannak:    Grauszman Tímea elnök,                    
                            Kucsera Imréné elnökhelyettes 
       Gill Viktor László tag 
                            Árpásné Schlenk Judit jegyző 
   
Grauszman Tímea a nemzetiségi önkormányzat elnöke köszönti a megjelenteket, 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és azt 17 óra 04 perckor megnyitja. Javaslatot tesz 
a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására. 
A napirendi pontok megtárgyalásával a testület egyhangúan egyért, tehát azok az alábbiak. 
 
 
 

Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung Berkina 
 

No. 1. 
 

SITZUNGSPROTOKOLL 
 
Erstellt: über die Nationalitätenabgeordneten-Sitzung der Deutschen Nationalitäten  
    Selbtverwaltung Berkina, den 28.01.2015 (Mittwoch)  
 
Ort der Sitzung: Rathaus Berkina 
 
Anwesend sind:  Frau. Timea Grauszmann, Vorsitzende 
       Frau Imréné Kucsera, Vize-Vorsitzende 
                            Viktor Laszló Gill, Mitglied (Abgeordnete) 

     Judit Arpasne Schlenk Notar 
 
Timea Grauszmann Vorsitzende der Nationalitätenselbstverwaltung begrüßt die Anwesenden, 
und konstatiert (stellt fest), dass die Sitzung beschlussfähig ist, damit eröffnet Sie die Sitzung 
um 17:04. Schlägt vor die in der Einladung vorgeführten Tagespunkte zu diskutieren.  
Mit der Besprechung der Tagespunkte ist die Versammlung einstimmig einverstanden, s.F. 
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1./  Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázatok benyújtása 
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző 
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Pályázatot írtak ki melyben civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok is pályázatot 
nyújthatnak be kulturális, hagyományőrző programok megvalósításával kapcsolatban. Az 
ÉMNÖSZ-től javasolták, hogy a Málenkíj Robot megemlékezés kapcsán nyújtsunk ki ide 
pályázatot. Arra gondoltunk még, hogy a svábbál költségeihez kapcsolódóan is be kellene 
nyújtani pályázatot. 
Az elbírálás több mint két hónap, ezért ha esetleg nyerünk gondot, okozhat a visszamenőleges 
teljesítési számlák beszerzése, ám amennyiben mégsem nyerünk, akkor mások fizetik ki ezen 
költségeket, mert a nemzetiségi önkormányzatnak nincs annyi pénze, hogy ezt megfizesse. 
 
A jegyző ezután részletesen ismertette a beadandó pályázatok tartalmát, összegeit.   
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután megvitatták a témát, és egyhangúan (3 igen, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozzák. 
 

1/2015.(I. 28.) számú nemzetiségi határozat 
 
A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
pályázatot kíván benyújtani nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. 
évi költségvetési támogatására alábbi kategóriában: 
A.) Málenkíj Robot 70. éves megemlékezése tárgyában 
 A rendezvény összes kiadása: 283 e Ft 
 Saját erő összege: 85 e Ft 
 Pályázott összeg: 283 e Ft 
B.) V. Svábbál megrendezése tárgyában 
 A rendezvény összes kiadása: 195 e Ft 
 Saját erő összege: 100 e Ft 
 Pályázott összeg: 195 e Ft 
A testület felkéri az elnököt, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2015. január 29. 
Felelős: elnök 

 
 
2. /  Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés csatolva. 
 
A jegyző ismertette, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak át kell tekinteniük a Szervezeti 
és Működési Szabályzatot és szükség esetén azt módosítani kell. 
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Az írásbeli előterjesztés szerint átnézésre és javításra került a 2012. évi SZMSZ, javítani 
kellett amiatt, hogy a tagok száma és személye változott és a kisebb jogszabályi változásokat 
is átvezettük a Szervezeti és Működési Szabályzaton, amit el kellene fogadni. 
 
A napirend keretében a jegyző válaszolt a felmerülő kérdésekre, ezután a nemzetiségi 
önkormányzat egyhangúan (3 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot 
hozza: 
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2/2015.(I. 28.) számú nemzetiségi határozat 
 
 A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
A testület felkéri az elnököt, hogy a szabályzatban foglaltak betartásáról 
gondoskodjon.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 

 
 
Mivel más téma, és napirend nem volt a nemzetiségi önkormányzat elnöke az ülést 18 óra 32 
perckor berekesztette.  
 
Weil weitere Themen und Tagespunkte nicht vorgesehen waren und aufgekommen sind, hat 
die Vorsitzerin der Nationalitätenselbstverwaltung die Sitzung um 18:32 geschlossen. 
 
 

Kmf. 

 
 
 

Grauszman Tímea                                                Kucsera Imréné 
                                 elnök                                                              elnökhelyettes 

     Vorsitzerin             Vize-Vorsitzerin 
 
 
 


