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Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

3. számú 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 
Készült: Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. május 23-án / hétfő /         
               megtartott  nemzetiségi képviselő-testületi üléséről. 
 
 
Ülés helye: Községháza Berkenye 
 
 
Jelen vannak:    Bach-Grauszman Tímea elnök 
                            Kucsera Imréné elnökhelyettes 
       Gill Viktor László tag 
                            Árpásné Schlenk Judit jegyző 
 
Bach-Grauszman Tímea a nemzetiségi önkormányzat elnöke köszönti a megjelenteket, 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és azt 17 óra 06 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. 3. 
 

SITZUNGSPROTOKOLL 
 
 
Erstellt: über die Nationalitätenabgeordneten-Sitzung der Deutschen Nationalitäten  
    Selbtverwaltung Berkina, den 23.05.2015 (Montag)  
 
 
Ort der Sitzung: Rathaus Berkina 
 
 
Anwesend sind:  Frau. Timea Bach-Grauszmann, Vorsitzende 
       Frau Imréné Kucsera, Vize-Vorsitzende 
                            Viktor Laszló Gill, Mitglied (Abgeordnete) 

     Judit Arpasne Schlenk Notar 
 
 
Timea Bach-Grauszmann Vorsitzende der Nationalitätenselbstverwaltung begrüßt die 
Anwesenden, und konstatiert (stellt fest), dass die Sitzung beschlussfähig ist, damit eröffnet 
Sie die Sitzung um 17:06. 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: Bach-Grauszman Tímea elnök 
  Kucsera Imréné elnök-helyettes 
 
Kucsera Imréné elnök-helyettes: 
2016. április 2-án délután, a rendezvényteremben került megtartásra a szokásos nóta- és 
dalestünk. A rendezvényen 100-nál is többen vettek részt, sokan énekeltek, volt, hogy egész 
család is énekelt zenei kísérettel, és jelenetet is adtak elő. A szereplők csokoládét kaptak, a 
jelenlévőket pedig üdítővel kínáltuk meg, amelyet az önkormányzat fizetett. A süteményt 
mindenki saját maga hozta. A rendezvénnyel kapcsolatos költség több mint 30 e Ft volt. 
 
Bach-Grauszman Tímea elnök: 
Május 1-én a sportpályán összegyűltek az óvodás és iskolás gyermekek és szüleik, és közösen 
főztünk. A főzéshez az alapanyagokat a nemzetiségi önkormányzat biztosította 10 e Ft 
értékben. A rendezvényen 95 fő vett részt. 
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai a beszámolót egyhangúan (3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással) elfogadták, és az alábbi határozatot hozzák: 
 

10/2016.(V.23.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a legutóbbi ülés óta végzett 
feladatoktól szóló beszámolót elfogadja  
- Dalestről  
- Majálisról 
Határidő: azonnal  
Felelős: elnök 

 
Napirend:               
 
1./  Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 
Előadó:  Bach-Grauszman Tímea elnök 
  Árpásné Schlenk Judit jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés csatolva. 
 
A jegyző kérte a nemzetiségi önkormányzat tagjait, hogy az ismertetett adatok alapján 
döntsenek a 2015. évi költségvetés felhasználásának elfogadásáról. 
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai az előterjesztésnek megfelelően a 2015. évi beszámolót 
egyhangúan (3 igen, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) elfogadták, így az alábbi határozat 
született. 

11/2016.(V.23.) német nemzetiségi határozat 
 
A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint 
fogadja el. 

 
Bevételek     Eredeti  Módosított Teljesítés 
        Ezer Ft-ban 
2015. évi maradvány       61        62          62 
2016. évi támogatás      380    1593      1593 
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Pályázati támogatás         0      200        200 
Egyéb bevétel          0          3            3 
Bevételek összesen    441   1858    1858  100% 
 
Kiadások 
Személyi jellegű kiadások     ---      ---       --- 
Munkaadókat terhelő járulék    ---      ---       --- 
 
DOLOGI KIADÁSOK 
- szakmai anyagok         0         98        98 
- üzemeltetési anyagok beszerzése   100       124      124 
Készletbeszerzés összesen    100       222      222 
 
Informatikai szolgáltatás igénybevétele      0         3          2 
Kommunikációs szolgáltatás összesen      0         3          2 
 
 
Bérleti és lízing díjak         70     116      116 
Karbantartás és javítás         0     933      933 
Szakmai tev. segítő szolg.      20       23        23 
Egyéb szolgáltatások     116     127      127 
Szolgáltatási kiadások összesen   206   1199    1199 
 
Kiküldetések kiadásai        55       55        33 
Kiküldetések összesen       55       55        33 
 
Működési célú ÁFA       80     344      344 
Különféle bevételek összesen      80     344      344 
 
Tartalék           0       35          0 
Tartalék összesen         0       35          0 
 
Kiadások összesen    441  1858  1800  97%
  
Záró pénzkészlet 2015. december 31-én 56.003 Ft. 
A testület felkéri a közös hivatal pénzügyesét, hogy a nemzetiség 
beszámolójában a fent említett adatokat szerepeltesse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: pénzügyes 

 
2./  Wilhelm Hauff Általános Iskola alapító okiratának elfogadása. Iskola átvételéhez 
kapcsolódó szerződések, elnöki nyilatkozatok 
Előadó:  Grauszman Tímea elnök 
  Árpásné Schlenk Judit jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés csatolva. 
 
A napirend keretében részletesen elhangzott, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak milyen 
teendői vannak a Wilhelm Hauff Általános Iskola fenntartói jogának átvételével kapcsolatban. 
A képviselők áttanulmányozták az alapító okiratot, a települési önkormányzattal kötendő 
szerződést, valamint a benyújtandó okiratokat. 
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Fentiek alapján az alapító okirattal kapcsolatban egyhangúan (3 igen, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozat született: 

 
12/2016.(V.23.) német nemzetiségi határozat 

 
A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja a Wilhelm Hauff Német Nemzetiségi Általános 
Iskola 2641 Berkenye, Petőfi utca 27. szám alatti intézmény alapító okiratát.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a törzskönyvi nyilvántartás átvezetéséhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Ahhoz hogy a nemzetiségi önkormányzat fenntartói jogát gyakorolni tudja, megállapodást 
kell kötni a települési önkormányzattal, hiszen az iskolaépület és a benne található eszközök, 
berendezések, amelyek a tanításhoz szükségesek Berkenye Község Önkormányzatának 
tulajdonát képezik. 
Kérem a nemzetiségi önkormányzat tagjait, hogy az előterjesztésnek megfelelően 
szíveskedjenek a megállapodást elfogadni. 
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután egyhangúan (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) az 
alábbi határozatot hozták: 
 

13/2016.(V.23.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a Wilhelm Hauff Általános 
Iskola fenntartói jogának átvételével kapcsolatban a 2641 Berkenye, Petőfi 
utca 27. szám alatti ingatlan és abban lévő berendezések, felszerelések 
tárgyában az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a települési 
önkormányzattal kötendő megállapodást. 
A testület felkéri az elnököt, hogy a megállapodást írja alá, és annak 
betartásáról gondoskodjon. 
Határidő: azonnal és értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
A működési engedély iránti kérelmet 2016.05.31-ig kell beküldeni, amelyhez húsz mellékletet 
kell csatolni. Van, amit csak később tudunk csatolni, például KLIK-el szerződés. A 
mellékeltek közt szerepel számos nyilatkozat megtétele, ennek ügyében célszerű 
felhatalmazni az elnököt, hogy megtehesse a nyilatkozatokat. 
 
A nemzetiségi önkormányzat a rendelkezésre bocsájtott iratok áttekintése után egyhangúan (3 
igen, 0 nem, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozza: 
 

14/2016.(V.23.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felkéri a nemzetiségi 
önkormányzat elnökét, hogy az ismertetett és rendelkezésre álló iratok 
szerint a Wilhelm Hauff Általános Iskola fenntartói jogának átvételének 
ügyében kérjen működési engedélyt a 2016. szeptember 1-től történő 
működésre. 
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A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az elnököt, hogy a működési 
engedély benyújtásához szükséges nyilatkozatokat a nemzetiségi 
önkormányzat nevében tegye meg, és arról a testületnek számoljon be. 
Határidő: azonnal és értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
 A nemzetiségi önkormányzatnak döntenie kell abban is, hogy ki lesz az intézményvezető. 
Valamint a változások előkészítésére is célszerű megbízni a most vezetői feladatokat ellátó 
személyt. Balogh Eszter Borbála jelenleg csak megbízott intézményvezető 2016.08.15-ig. Az 
igazgatói állásra a KLIK többször kiírta a pályázatot, de nem volt pályázó, ezért Balogh 
Eszter Borbálát bízták meg ideiglenesen, mert ő nem rendelkezik a szükséges közoktatás 
vezetői végzettséggel. A nemzetiségi önkormányzatnak tehát most arról kell dönteni, hogy az 
átmeneti időszakban kit bíz meg a feladatellátással. A működési engedély megérkezése után 
pedig intézkedni kell, hogy 2016.09.01.-től ki legyen az intézményvezető. 
 

15/2016.(V.23.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul veszi 
A) hogy a Wilhelm Hauff Általános Iskola igazgató-helyettesének, Balogh 
Eszter Borbálának az intézmény vezetésére kapott megbízása 2016. 
augusztus 15-ig szól. 
B) A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Eszter Borbála megbízott 
igazgatót, hogy a fenntartóváltás előkészítésével, a működési engedély 
megszerzésével, a 2016-2017. tanév előkészítésével kapcsolatos ügyekben 
járjon el a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 24.§ 
(2) bekezdésében meghatározott vezetői hatáskörben eljárva. 
 A testület felkéri az elnököt és Balogh Eszter Borbálát hogy a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök és igazgató-helyettes 
 

3./  Nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodások 
Előadó:  Bach-Grauszman Tímea elnök 
 
Bach-Grauszman Tímea elnök: 
2016. május 7-én hivatalos voltam a térség nemzetiségi önkormányzataival történő 
találkozóra Kismaroson. 
Megbeszéltük a német nemzetiségi önkormányzatokkal, hogy a programok és munkánk 
összehangolása érdekében megállapodásokat kötünk. 
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai a beszámolót egyhangúan (3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással) jóváhagyták az ismertetett szervekkel az ismertetett megállapodásokat, így az 
alábbi határozatok születtek. 
 

16/2016.(V.23.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésnek 
megfelelően jóváhagyja a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
a német nemzetiségi oktatással összefüggő feladatok, közös programok és a 
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német nemzetiségi kultúrának, identitásának a megerősítését, a 
hagyományok fenntartását, azok ápolását segítő közös cél megvalósításával 
összefüggő feladatok tárgyában kötött együttműködési megállapodást. 
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a megállapodásban 
foglaltak betartásáról gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 

 
17/2016.(V.23.) német nemzetiségi határozat 

 
A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésnek 
megfelelően jóváhagyja a Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzattal a 
német nemzetiségi oktatással összefüggő feladatok, közös programok és a 
német nemzetiségi kultúrának, identitásának a megerősítését, a 
hagyományok fenntartását, azok ápolását segítő közös cél megvalósításával 
összefüggő feladatok tárgyában kötött együttműködési megállapodást. 
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a megállapodásban 
foglaltak betartásáról gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 

 
18/2016.(V.23.) német nemzetiségi határozat 

 
A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésnek 
megfelelően jóváhagyja a Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismarossal a 
német nemzetiségi oktatással összefüggő feladatok, közös programok és a 
német nemzetiségi kultúrának, identitásának a megerősítését, a 
hagyományok fenntartását, azok ápolását segítő közös cél megvalósításával 
összefüggő feladatok tárgyában kötött együttműködési megállapodást. 
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a megállapodásban 
foglaltak betartásáról gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 

 
19/2016.(V.23.) német nemzetiségi határozat 

 
A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésnek 
megfelelően jóváhagyja a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzattal a 
német nemzetiségi oktatással összefüggő feladatok, közös programok és a 
német nemzetiségi kultúrának, identitásának a megerősítését, a 
hagyományok fenntartását, azok ápolását segítő közös cél megvalósításával 
összefüggő feladatok tárgyában kötött együttműködési megállapodást. 
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a megállapodásban 
foglaltak betartásáról gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 
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4./  Különfélék 
Előadó:  Grauszman Tímea elnök 
  Árpásné Schlenk Judit jegyző 
 
Kucsera Imréné elnök-helyettes: 
Már régebben szó volt arról, hogy a nemzetiségi énekkar a nemzetiségi önkormányzattal 
közösen elmegy kirándulni. 
Javaslom, hogy a kirándulás helyszíne Székesfehérvár legyen, ahol megtekintjük a város 
nevezettségeit, valamint találkozunk a német nemzetiségi önkormányzat tagjaival, és 
megtekintjük a település német emlékeit is. 
 
Az elnök-helyettes részletes tájékoztatást adott az időpontról és programokról. 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután a javaslatot egyhangúan (3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással) támogatták, és az alábbi határozat született. 
 

20/2016.(V.23.) német nemzetiségi határozat 
A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat saját tagjai, valamint a 
nemzetiségi vegyeskórus részére kirándulást kíván szervezni 
Székesfehérvárra. A településen meg kívánják tekinteni a város 
nevezetességeit, és német emlékeit, valamint találkozni szeretnének a helyi 
német nemzetiségi önkormányzat tagjaival. 
A testület felkéri az elnök-helyettest, hogy a kirándulás és egyben 
tanulmányút megszervezéséről gondoskodjon, és arról a testületnek 
számoljon be. 
A felmerülő útiköltséget, valamint városnézés, és múzeum megtekintés 
költségét a nemzetiségi önkormányzat viseli. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök-helyettes 

 
Kucsera Imréné elnök-helyettes: 
A nemzetiségi önkormányzat minden évben szokott szervezni legalább egy nemzetiségi 
zarándoklatot. Javaslom, hogy 2016. június 26-án menjünk el Máriabesnyőre szentmisére. Itt 
lehetőség lesz német énekeket is elénekelnünk, mise előtt németül elmondjuk a rózsafűzért, 
utána pedig a litániát.  
Ilyen esetekben természetesen a buszköltséget a nemzetiségi önkormányzat szokta állni. Meg 
kell hirdetni, hogy a település lakossága közül kik jönnének el, és ennek megfelelően kell a 
buszt rendelni, de véleményem szerint 30 fős busz elég lesz, tehát várhatóan 100 e Ft alatt 
lenne a költség. 
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután a javaslatot egyhangúan (3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással) támogatták, és az alábbi határozat született. 
 

21/2016.(V.23.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. június 26-án német 
nyelvű zarándoklatot kíván szervezni Máriabesnyőre. A nemzetiségi 
önkormányzat felkéri az elnök-helyettest, hogy a lehetőséget a településen 
hirdesse meg, és a jelentkezők függvényében rendeljen buszt, amelynek 
költségét a német nemzetiségi önkormányzat fizeti.  
A testület felkéri az elnök-helyettest, hogy a zarándoklat megszervezésről 
gondoskodjon, és a végrehajtásáról adjon tájékoztatást. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök-helyettes 
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Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Az elmúlt évben is megkereste az iskola a nemzetiségi önkormányzatot, hogy a német 
oktatáshoz szükséges tankönyveket és munkafüzeteket vásárolja meg. Az a tankönyvcsalád, 
amit a nyelvtanár jónak ítél a gyermekek tanulása szempontjából, nincs rajta az állami listán, 
ezért a szülőkkel kellene külön megvásároltatni. Az összeg igen jelentős, ami tovább növelné 
a szülők beiskolázási terheit, továbbá pedagógusi munkapéldányokat is kellene vásárolni, 
ezért kérik a nemzetiségi önkormányzat anyagi támogatását. Az elmúlt évben vásárolt 
könyveket idén is felhasználják, csak az osztály létszámok másképp alakultak, ezért van 
szükség újabb vásárlásra. A munkafüzeteket természetesen használták a gyerekek így abból 
újakat kell vásárolni. 
 
A nemzetiségi képviselők az iskola kérelmét támogatták és egyhangúan (3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással) az alábbi határozat született. 
 

22/2016.(V.23.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Wilhelm Hauff Általános Iskolában a gyermekek német 
nemzetiségi nyelvoktatásához szükséges Tamburin tankönyvcsalád és 
munkafüzetek kerüljenek beszerzésre 83.800 Ft összegben a nemzetiségi 
önkormányzat költségére. 
A nemzetiségi önkormányzat felkéri Marcinka Jánosné nemzetiségi tanárt, 
hogy a tankönyv beszerzésről gondoskodjon, és az azzal kapcsolatos számlát 
kifizetésre adja le.  
A megvásárolt könyveket és munkafüzeteket a nemzetiségi önkormányzat az 
iskola használatába adja. 
Határidő: július 31. 
Felelős: Marcinka Jánosné 

 
Kucsera Imréné elnök-helyettes: 
Tudomásom szerint 2016. június 26. és július 2. között településünkön német nemzetiségiek 
részére harmonika tábort tart a Landesrat (a Magyarországi Német Ének- Zene- és Tánckarok 
Országos Tanácsa). A tábor utolsó napján koncertet kívánnak adni településünkön, én 
javaslom, hogy a nemzetiségi önkormányzat a koncerttel kapcsolatosan felmerülő költségeket 
vállalja magára, hiszen egy nagyon szép nemzetiségi hagyományápolással kapcsolatos 
rendezvény lesz. Német nemzetiségi szentmise is lesz a templomban, amelyben a 
harmonikások közreműködnek. Az elmúlt évben a nemzetiségi önkormányzat kötött 
megállapodást a tábor ügyében. 
 
Az elhangzottakkal kapcsolatban egyhangúan (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) az alábbi 
határozat született. 
 

23/2016.(V.23.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
támogatja a Landesrat szervezet által Berkenyén megvalósítandó 
nemzetiségi harmonikatábort. A nemzetiségi önkormányzat a táborhoz 
kapcsolódó német nyelvű szentmise és koncert kapcsán felmerülő 
költségeket vállalja. 
A testület felkéri az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök 
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Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
A 2016. évi megítélt feladatalapú támogatás összege a nemzetiségi önkormányzat részére 
1.313.658 Ft. Ezt 2017.04.30-ig lehet felhasználni. Kérem a nemzetiségi önkormányzat 
tagjait, hogy gondolják át, hogy milyen feladatot szeretnének ebből megvalósítani, és majd 
utána kell dönteni az ügyben. 
A Berkenye könyv újranyomtatásához, valamint a sváb szótárhoz is biztosan kell még a 
nemzetiségi önkormányzatnak hozzátennie pénzt, mert a pályázaton nyert összeg kevés a 
feladat megvalósítására. 
Szóba került azt is, hogy a Falumúzeumban is vannak még szükséges karbantartási munkák az 
épületen, amit el kell végezni. Fel kellene mérni, hogy az említett feladatok mennyi pénzbe 
kerülnének. 
 
A napirend keretében a jegyző tájékoztatást adott arról, hogy a berkenyei sváb szótárhoz 500 
e Ft összegű, a Berkenye története könyv újranyomtatásához 150 e Ft összegű VI. Svábbál 
megrendezéséhez pedig 100 e Ft összegű támogatást kapott a nemzetiségi önkormányzat a 
benyújtott pályázatok elbírálása során. A svábbál már megtartásra került, a másik két feladat 
megvalósítása ügyében le kell ülni és részletesen megbeszélni, hogy mi hogy valósuljon meg 
(hány oldal, hány példány stb.) és az mennyibe kerül. 
 
Napirend után: 
 
Gill Viktor László tag: 
Az Arany János utca környékén, ahol én lakom, sok gyermek van, ezek a gyermekek az 
óvodában és az iskolában német nyelvoktatásban vesznek részt. Probléma azonban, hogy 
szabadidejükben nem tudnak rendesen játszani, mivel az Arany János és Zrínyi utca sarkán 
lévő játszótér már nagyon régi és elavult. Amennyiben lehetőség lenne, javasolnám a 
nemzetiségi önkormányzatnak, hogy vásároljon oda játékokat vagy támogassa anyagilag 
normális játékok beszerzését. 
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
A települési önkormányzatnak szándékában áll új és megfelelő játszótéri eszközök 
beszerzése, erre azonban a költségvetés tervezésekor nem jutott keret, ezért a polgármester és 
a képviselők ajánlották fel tiszteletdíjukat erre a célra, de a játékok olyan drágák, hogy ez sem 
lesz elég. 
 
Kucsera Imréné elnök-helyettes: 
Ebben az esetben mindenféleképpen hozzá kellene járulni új játékok beszerzéséhez, hiszen az 
Arany János utcában valóban sok olyan család lakik, akik német nemzetiségűnek vallják 
magukat, részt vesznek a nemzetiség munkájában, és gyermekeik nemzetiségi 
nyelvoktatásban vesznek részt. 
 
Ezután a nemzetiségi önkormányzat tagjai javaslatot tettek arra vonatkozóan, hogy 300 e Ft-ot 
szeretnének játékok vásárlására fordítani. 
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
A döntést úgy kellene meghozni, hogy a nemzetiségi önkormányzat 300 e Ft összegű 
támogatásban részesíteni a települési önkormányzatot, játszótéri játékok vásárlására. Hiszen 
ez az összeg egy nagyobb játékra nem elegendő. Amennyiben a nemzetiség vásárolná meg a 
játékot, akkor azt külön kellene leltározni, szabványossági szempontból felülvizsgálni stb. 
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai a jegyző javaslatát elfogadva egyhangúan (3 igen, 0 nem, 
0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozzák: 
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24/2016.(V.23.) német nemzetiségi határozat 
 
A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 300 e Ft 
összegű támogatásban kívánja részesíteni a települési önkormányzatot, azzal 
a céllal, hogy a fenti összegből az Arany János és Zrínyi utca sarkán lévő 
térre új és szabványos játszótéri eszközök kerüljenek megvásárlásra. 
A nemzetiségi önkormányzat döntésének oka, hogy a környéken sok olyan 
család él, akik német nemzetiségűnek vallják magukat, részt vesznek a 
nemzetiség munkájában, és gyermekeik nemzetiségi nyelvoktatásban 
vesznek részt. 
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a települési 
önkormányzattal a döntésnek megfelelő megállapodást kösse meg és annak 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határidő: május 31. és értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
Mivel más téma, és napirend nem volt a nemzetiségi önkormányzat elnöke az ülést 19 óra 32 
perckor berekesztette.  
 
Weil weitere Themen und Tagespunkte nicht vorgesehen waren und aufgekommen sind, hat 
die Vorsitzerin der Nationalitätenselbstverwaltung die Sitzung um 19:32 geschlossen. 
 
 

Kmf. 

 
 
 

Bach-Grauszman Tímea                                     Kucsera Imréné 
                                    elnök                                                           elnökhelyettes 

       Vorsitzerin           Vize-Vorsitzerin 
 
 
 


