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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 2018. július 11-én /szerdán/ Berkenye 
Község Önkormányzatának képviselő-testületével közösen megtartott képviselő-testületi 
üléséről. 
 
Ülés helye:  Községháza Berkenye 
Jelen vannak: Bach-Grauszman Tímea elnök 
   Kucsera Imréné elnökhelyettes 
   Gill Viktor László tag 
   Árpásné Schlenk Judit jegyző 
   Schmidt Józsefné polgármester 
   Altsach Ignác Szendehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 

1-2. napirendi pontnál 
Götzné German Mónika iskolaigazgató, 1-2. napirendi pontnál  
Balogh Eszter Borbála pályázó, 1-2. napirendi pontnál  
Fritzné Dudoli Erika intézményvezető, 3-4. napirendi pontnál  

 
Bach-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 egyért, tehát azok az alábbiak. 
 

Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung Berkina 
 

No. 3. 
 

SITZUNGSPROTOKOLL 
 
Erstellt: über die Nationalitätenabgeordneten-Sitzung der Deutschen Nationalitäten 
Selbtverwaltung Berkina, den 11.07.2018 (Mittwoch) Er traf sich mit der lokalen 
Selbstverwaltung. 
 
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 
Józsefné Schmidt Bürgermeister 

   Ignác Altsach Vorsitzende, 1-2. zu dem Tagesordnungspunkt 
Götzné German Mónika Schulleiter, 1-2. zu dem Tagesordnungspunkt 
Borbála Eszter Balogh Kandidat, 1-2. zu dem Tagesordnungspunkt 
Erika Fritzné Dudoli Tutor, 3-4. zu dem Tagesordnungspunkt 
 

Timea Bach-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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1./    Beszámoló a Szendehelyi Német Nemzetiségi Általános Iskola Berkenyei 

Wilhelm Hauff  tagiskolájának munkájáról   
   Előadó: Götzné German Mónika iskolaigazgató 
 A községi önkormányzattal közösen kerül megtárgyalásra  

 
Írásbeli előterjesztés csatolva! 
 
Schmidt Józsefné polgármester: 
Azt olvastam a beszámolóban, hogy terhes az iskolának a falu ünnepségein történő részvétel, 
ezt furcsának találom.  
 
Balogh Eszter Borbála: 
Nem terhes, de nehéz feladat, külön próbatétel. Általában a 20 perces énekóra alatt készülünk. 
A települési rendezvényekre a jövőben is fogunk készülni, mert ez fontos dolog. 
 
Schmidt Józsefné polgármester: 
Amikor szó volt arról, hogy Szendehelyhez csatlakozunk akkor az az ígéret hangzott el, hogy 
anyagilag jól fogunk járni. Ehhez képest tavaly azért, hogy megfeleljünk az ÁNTSZ 
feltételeinek jelentősen a zsebünkbe nyúltunk és kifizettük a munkálatok költségét. Arról volt 
szó, hogy ezt megtérítik a részünkre, de ebből semmi nem történt meg. 
 
Altsach Ignác elnök: 
Akkor 22 gyerekkel számoltunk, de ezzel szemben a gyermeklétszám lecsökkent 19-re. A 
2017-es évben évközben 1.054 e Ft hiány mutatkozott, de ezt úgy rendeztük, hogy év végén 
ne legyen hiány. A tagiskola kiadása között nem szerepel a helyettes költsége, a busz költsége 
és a közös költség. 
Ha a gyermeklétszám nem emelkedik akkor plusz bevétel 2018-ban sem képződik, annak 
ellenére, hogy 2018-ban gyermekenként 40.000 forinttal több lett a támogatás. 840.000 
forintot célzottan a bútorzat cseréjére kaptuk, ezt itt Berkenyén fogjuk felhasználni.  
Decemberre fog eldőlni, hogy esetleg kapunk még valamilyen támogatást, és hogy jövünk ki a 
pénzből. Idáig a hiányt fedeztük azzal, hogy nem minden költséget számoltunk a tagiskolára. 
Ha nem jön ki a tagiskola a kapott bevételből, akkor sem fogunk ide jönni pénzt kérni. 
A tanév beindulása után találkozhatunk, akkor már hátha többet látunk pénzügyileg. 
 
Balogh Eszter Borbála: 
Az én tudomásom szerint szeptembertől 23 tanuló lesz, ez kedvezőbb pénzügyi helyzetet is 
teremt. 
 
Götzné German Mónika kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szülők a szakmai munkával 
elégedettek. Mészáros Mihályné Marika jól irányította a tagintézményt. A 
gyógytestneveléssel és egyéb közös programmal pluszt tudnak nyújtani egymásnak és a 
gyerekeknek. 
 
Altsach Ignác elnök: 
Az iskolai plusz igényeket a helyi német nemzetiségi önkormányzat támogassa keretéből. 
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
A nemzetiség oktatáshoz a könyveket a nemzetiségi önkormányzat vette meg minden évben, 
és egyéb támogatást is nyújtott. 
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A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután egyhangúan (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) az 
alábbi határozatot hozzák: 
 

10/2018.(VII.11.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a Szendehelyi Német 
Nemzetiségi Általános Iskola Berkenyei Wilhelm Hauff Tagiskolájának 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Kéri a vezetőket, hogy a tagiskola megfelelő színvonalon történő 
működésről a jövőben is gondoskodjanak. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: iskola és tagiskola vezető 

 
2./    Balogh Eszter Borbála tagintézmény vezetői pályázatának véleményezése         

   Előadó: Schmidt Józsefné polgármester 
    Árpásné Schlenk Judit jegyző 
 A községi önkormányzattal közösen kerül megtárgyalásra  

 
Írásbeli előterjesztés csatolva! 
 
Schmidt Józsefné polgármester: 
Esztert megismertük, 11 éve van itt az iskolában, speciális módszere van, alkalmazkodott a 
faluhoz. 
 
Gill Viktor László: 
Hogyhogy Eszter mégis vállalta, hogy tagiskola vezető legyen, mert tavaly úgy nyilatkozott, 
hogy nem akar az lenni. Marikával mi lett? 
 
Balogh Eszter Borbála: 
Marika elment nyugdíjba. Leültünk előzetesen megbeszélni a dolgot, és kompromisszum 
alakult ki, ezért adtam be a pályázatomat. 
 
Ezt követően Götzné German Mónika elmondta, hogy hogyan képzeli, hogy az Eszter, hogy 
fog tanítani, ha tagintézményvezető lesz. Tájékoztatta arról is a jelenlévőket, hogy 
előreláthatóan, hogy lesz szeptembertől a tanítás. Elmondta azt is, hogy vannak még 
tisztázandó kérdések, és van, amit saját hatáskörben fog eldönteni. 
 
A nemzetiségi önkormányzat ezt követően az egyetértési jogának gyakorlásával kapcsolatban 
egyhangúan (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozza: 
 
 

11/2018.(VII.11.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetért azzal, hogy 
Balogh Eszter Borbála a Szendehelyi Német Nemzetiségi Általános Iskola 
Berkenyei Wilhelm Hauff Tagiskolájának tagintézményvezetője legyen. 
A testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

 
Altsach Ignác, Götzné German Mónika és Balogh Eszter Borbála ezt követően 18 óra 40 
perckor távoztak az ülésteremből. 
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3./    Napköziotthonos Óvoda beszámolója az elmúlt nevelési évről 

   Előadó: Fritzné Dudoli Erika óvodavezető 
 A községi önkormányzattal közösen kerül megtárgyalásra  

 
18 óra 41 perckor Fritzné Dudoli Erika óvodavezető belépett az ülésterembe. 
Írásbeli előterjesztés csatolva! 
 
A polgármester kérte az óvodavezetőt, hogy a mosógépet vegye meg. A viacolor lerakásáról 
társadalmi munkában intézkedjen, valamint a fecskefészek ügyében is. 
 
Fritzné Dudoli Erika: 
Szeptembertől 25 fővel indulunk és még 2 gyerek fog később csatlakozni. 
 
Schmidt Józsefné polgármester: 
Több információt kérek a szünetekről a távollétről (szabadság, továbbképzés stb.). Azt 
azonban elmondhatom, hogy most az óvodáról nem hallok rosszat. Hiányolom, hogy a 
ballagásra nem lettem meghívva. Az iskolában mindig meghívnak, itt is elvárom. Az utcán 
hallottam, hogy az óvodában szünet van. 
 
Fritzné Dudoli Erika: 
Elnézést kérek, a jövőben erre jobban oda fogok figyelni. 
 
A nemzetiségi önkormányzat ezután az óvoda beszámolóját egyhangúan (3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással) elfogadta és alábbi határozatot hozza: 
 

12/2018.(VII.11.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a Napköziotthonos Óvoda 
működésével kapcsolatos beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja. Kéri az intézményvezetőt, hogy a jövőben is az intézményben a 
nemzetiségi oktatás megfelelő színvonaláról gondoskodjon. 
Határidő: azonnal és értelemszerű 
Felelős: intézményvezető 

 
4./    Óvodavezető megbízása 

   Előadó: Schmidt Józsefné polgármester 
 A községi önkormányzattal közösen kerül megtárgyalásra  

 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Fritzné Dudoli Erika óvodavezető megbízatása július 31-én lejár. További 1 évre 
intézményvezetőt kell megbízni, mivel azonban a másik óvónő szülni megy csak Őt lehet 
megbízni. 
 
Fritzné Dudoli Erika: 
Vállalom további 1 évre az óvodavezetői feladatok ellátását. Hozzájárulok, hogy a testület 
nyílt ülésen tárgyalja a személyemmel kapcsolatos ügyet. 2019-ben minősítési eljárások lesz, 
mert más kategóriába fogok kerülni. Ez egy komolyabb eljárás lesz szakmailag is, és az 
önkormányzat véleményét is kikérik. 
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Mivel jelen van a nemzetiségi önkormányzat, akkor előbb neki kellene dönteni arról, hogy 
egyetért-e Fritzné Dudoli Erika 1 évre történő megbízásával és ezt követően dönthet a 
települési önkormányzat. 
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A nemzetiségi önkormányzat tagjai Fritzné Dudoli Erika megbízatásával kapcsolatban 
egyhangúan (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozzák: 
 

13/2018.(VII.11.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetért Fritzné Dudoli Erika 
2018. 08. 01-től 2019.07.31-ig történő óvodavezetői megbiztatásával. 
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a döntést az érintettekkel 
közölje. 
Határidő: azonnal  
Felelős: elnök 

 
 
Mivel más téma, és napirend nem volt a nemzetiségi önkormányzat elnöke az ülést 18 óra 53 
perckor berekesztette.  
 
Weil weitere Themen und Tagespunkte nicht vorgesehen waren und aufgekommen sind, hat 
die Vorsitzerin der Nationalitätenselbstverwaltung die Sitzung um 18:53 geschlossen. 
 
 

Kmf. 

 
 
 
 

Bach-Grauszman Tímea 
elnök 

Vorsitzerin 

Kucsera Imréné 
elnök-helyettes 

Vize-Vorsitzerin 
 


