
- 1 - 

Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

5. számú 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 
Készült: Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. július 20-én / hétfőn /         
                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 
      Schmidt Józsefné polgármester 
   
Grauszman Tímea a nemzetiségi önkormányzat elnöke köszönti a megjelenteket, 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és azt 18 óra 03 perckor megnyitja. Javaslatot tesz 
a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására. 
A napirendi pontok megtárgyalásával a testület egyhangúan egyetért, tehát azok az alábbiak. 
 
 

Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung Berkina 
 

No. 5. 
 

SITZUNGSPROTOKOLL 
 
Erstellt: über die Nationalitätenabgeordneten-Sitzung der Deutschen Nationalitäten  
    Selbtverwaltung Berkina, den 20.06.2015 (Montag)  
 
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 
       Jozsefne Schmidt, Bürgermeister 

 
 

Timea Grauszmann Vorsitzende der Nationalitätenselbstverwaltung begrüßt die Anwesenden, 
und konstatiert (stellt fest), dass die Sitzung beschlussfähig ist, damit eröffnet Sie die Sitzung 
um 18:03. 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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Napirend előtt: 
 
Tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: Grauszman Tímea elnök 
 
 
A témával kapcsolatban a polgármesterasszony beszámolt arról, hogy a falumúzeum első 
szobáinak ablakait 250 e forintért cserélnék ki, természetesen csak olyan ablak kerülhet oda, 
ami teljes egészében megegyezik az eredetivel. A munkát egy berkenyei fiatal társadalmi 
munkában el tudná végezni. 
 
 
Az ablakcserével kapcsolatban a nemzetiségi önkormányzat egyhangúan (3 igen 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozza: 
 

19/2015.(VI.20.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felkéri az elnököt, hogy 
gondoskodjon arról, hogy a volt szolgálati lakás utcára néző szobájában a 
három ablak teljes kicseréléséről – az eredeti kinézetének megfelelően – 
gondoskodjon. Az ablakokkal kapcsolatos teljes költséget a nemzetiségi 
önkormányzat a feladatalapú támogatás felhasználásával vállalja. 
Határidő: szeptember 30. 
Felelős: elnök 

 
 
A napirend keretében Schmidt Józsefné polgármester elmondta, hogy a festés mázolás 
ügyében Klinger Gábor diósjenői vállalkozótól kért árajánlatot. Írásban még nem érkezett 
meg az ajánlat, de a vállalkozó olyan tájékoztatót adott, hogy az összes festés-mázolás munka 
ÁFA-val együtt majdnem 900 e forint lenne.  
 
Szóba került, hogy árajánlatot kellene kérni Medveczki Tamás romhányi festőtől is, ha az ő 
árajánlata is ilyen magas összegű, akkor pedig a nemzetiségi önkormányzatnak át kellene 
gondolnia, hogy nem az összes munkát, hanem annak csak legsürgősebb részeit végezteti el. 
 
 
A festés-mázolással kapcsolatban a nemzetiségi önkormányzat egyhangúan (3 igen 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozza: 
 
 

20/2015.(VI.20.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felkéri a polgármestert, 
hogy a falumúzeum festés-mázolási munkáival kapcsolatban kérjen be írásos 
árajánlatot Klinger Gábor és Medveczki Tamás vállalkozóktól, és azt elnök 
döntésre terjessze a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. 
Határidő: augusztus 31. 
Felelős: elnök 
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Javasolt napirend:        
        
1./  Óvodavezetői pályázattal kapcsolatban egyetértési jog gyakorlása 
Előadó:  Grauszman Tímea elnök 
  Árpásné Schlenk Judit jegyző 
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Az óvodavezetői pályázatot a települési önkormányzat képviselő-testülete kiírta. A törvényes 
határidőben egy pályázat érkezett, amely megfelel a pályázati feltételeknek. Az óvódás szülők 
véleményezték a pályázatot, és 8/3 arányban nem támogatták Fritzné Dudoli Erika 5 évre 
történő kinevezését. Az intézményben a pályázón kívül egy óvónő van, aki érvénytelenül 
szavazott a pályázó szakmai programjára. Az alkalmazotti értekezleten pedig a két 
alkalmazott közül az egyik támogatta a pályázó vezetői megbízását, a másik szavazata pedig 
érvénytelen volt. A nemzetiségi önkormányzatnak a törvény erejénél fogva egyetértési joga 
van, mivel az intézmény német nemzetiségi óvoda. 
 
A jegyző kérdésre válaszolva elmondta, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat nem 
ért egyet Fritzné Dudoli Erika öt évre történő kinevezésével, akkor az köti a települési 
önkormányzat döntését. 
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai elmondták, hogy a pályázóról - aki jelenleg is megbízott 
intézményvezetőként funkcionál - elég sok negatívumot hallottak, főleg szülőktől. A 
negatívumok miatt nem tartanák jónak, hogy a pályázó öt évre kinevezésre kerüljön 
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Az óvodánk egycsoportos, és kettő óvodapedagógus van benne. Az egyik a pályázó, a másik 
óvónőnek pedig még nincs meg a diplomája, tehát őt nem lehet megbízni az intézmény 
vezetésével. Az intézményben vezetőnek lenni kell, tehát akkor csak az a megoldás marad, 
hogy egy évre legyen megbízva a pályázó. 
 
Schmidt Józsefné polgármester: 
Az önkormányzat részéről úgy érzem, hogy minden feltételt biztosítunk az óvoda megfelelő 
működéséhez. Azonban sok olyan visszajelzés van, hogy problémák vannak. Azt tudni kell, 
hogy már igen régen kb. húsz éve keresünk megfelelő tudással rendelkező nemzetiségi 
óvónőt, de nincs jelentkező. Több óvodában ahol kiírták a pályázatot még sima óvónő sem 
jelentkezett az állás betöltésére. A megoldás tehát nehéz az ügyben, de intézményvezetőnek 
lennie kell. Jómagam is már többször kértem az a jelenlegi intézményvezetőt, aki egyben a 
pályázó is, hogy változtasson magatartásán, és az óvodai ügyekben a szülők által felvetett 
problémák miatt, de még így is vannak hiányosságok. 
 
Grauszman Tímea elnök: 
Én, mint tudjátok, az óvodában dolgozom, és ezért nem szeretnék a szavazásban részt venni, 
nehogy vád érjen a későbbiek során. 
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
A pályázatban öt éves intézmény vezetői megbízás szerepel, arról tehát mindenképpen 
szavazni kell, hogy egyetért-e a nemzetiségi önkormányzat Fritzné Dudoli Erika 5 évre 
történő megbízásával. Ha itt nemleges válasz születik – mivel más személy nem bízható meg, 
mint a pályázó – akkor az egy évre történő megbízással kapcsolatos egyetértésről kell 
határozatot hozni. 
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A nemzetiségi önkormányzat Fritzné Dudoli Erika 5 éves intézményvetői kinevezésével 
kapcsolatban egyhangúan (0 igen, 2 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot 
hozza.  
 
 

21/2015.(VI.20.) német nemzetiségi határozat 
 

 Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat nem ért egyet Fritzné Dudoli 
Erika pályázó Berkenye Napköziotthonos Óvodájába történő 5 éves 
óvodavezetői kinevezésével. 
A testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a jegyzőt, és a polgármestert 
értesítse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
 
 
A határozathozatalban Grauszman Tímea nem vett részt. 
 
 

Az intézményvezető 1 éves időtartamra történő megbízásával kapcsolatban a nemzetiségi 
önkormányzat tagjai egyhangúan (2 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi 
határozatot hozzák: 
 

22/2015.(VI.20.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetért Fritzné Dudoli 
Erika pályázó Berkenye Napköziotthonos Óvodájába történő 1 tanévre szóló 
óvodavezetői kinevezésével. 
A testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a jegyzőt, és a polgármestert 
értesítse. 
Határidő: azonnal 

  Felelős: elnök 
 
 

A határozathozatalban Grauszman Tímea nem vett részt. 
 
 

A napirend keretében szóba került az óvodában történő német nemzetiségi oktatás. A 
nemzetiségi önkormányzat tagjai azt javasolták, hogy az intézményvezető számoljon be a 
nemzetiségi önkormányzatnak az intézményben folyó nemzetiségi oktatásról. Mutassa be, 
hogy a pedagógiai program mit tartalmaz a nemzetiségi oktatásra vonatkozóan, továbbá 
mutassa be a 2015/16-os tanévre vonatkozó foglalkozási tervezet német nemzetiségre 
vonatkozó részét. Ismertesse, hogy a 2014/15-ös tanévben milyen feljegyzések készültek a 
német nemzetiségi foglakozásokról. 
 
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai az elhangzottakkal kapcsolatban egyhangúan (3 igen 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozzák: 
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23/2015.(VI.20.) német nemzetiségi határozat 

 
A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felkéri az óvodavezetőt, 
hogy a következő ülésen számoljon be, illetve tájékoztassa a német 
nemzetiségi önkormányzatot az alábbiakról:  
Mutassa be, hogy a pedagógiai program mit tartalmaz a nemzetiségi 
oktatásra vonatkozóan, továbbá mutassa be a 2015/16-os tanévre vonatkozó 
foglalkozási tervezet német nemzetiségre vonatkozó részét. Ismertesse, hogy 
a 2014/15-ös tanévben milyen feljegyzések készültek a német nemzetiségi 
foglakozásokról. 
A testület felkéri az elnököt, hogy a határozatot az intézményvezetőnek 
küldje meg. 
Határidő: azonnal 

  Felelős: elnök 
 
Mivel más téma, és napirend nem volt a nemzetiségi önkormányzat elnöke az ülést 19 óra 35 
perckor berekesztette.  
 
Weil weitere Themen und Tagespunkte nicht vorgesehen waren und aufgekommen sind, hat 
die Vorsitzerin der Nationalitätenselbstverwaltung die Sitzung um 19:35 geschlossen. 
 
 

Kmf. 

 
 
 

Grauszman Tímea                                                Kucsera Imréné 
                                 elnök                                                              elnökhelyettes 

     Vorsitzerin             Vize-Vorsitzerin 


