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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 2019. január 4-én / pénteken/         
               megtartott nemzetiségi képviselő-testületi üléséről. 
 
Ülés helye: Községháza Berkenye 
 
Jelen vannak:    Kucsera Imréné elnökhelyettes 
       Gill Viktor László tag 
                            Árpásné Schlenk Judit jegyző 

Gill Józsefné érdeklődő 
Sági József érdeklődő 
Nerpel Árpádné érdeklődő 
German József érdeklődő 
dr. Horváth-Reich Brigitta érdeklődő 

 
 
Kucsera Imréné a nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese köszönti a megjelenteket, 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és azt 18 óra 02 perckor megnyitja. Javaslatot tesz 
a meghívóban szereplő napirendi pont 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 04.01.2019 (Freitag)  
 
Ort der Sitzung: Rathaus Berkina 
 
Anwesend sind: Frau Imréné Kucsera, Vize-Vorsitzende 
                           Viktor Laszló Gill, Mitglied (Abgeordnete) 

    Judit Arpasne Schlenk Notar 
Gill Józsefné Interessent 
Sági József Interessent 
Nerpel Árpádné Interessent 
German József Interessent 
dr. Horváth-Reich Brigitta Interessent 

 
Frau Imréné Kurcsera Vize-Vorsitzende der Nationalitätenselbstverwaltung begrüßt die 
Anwesenden, und konstatiert (stellt fest), dass die Sitzung beschlussfähig ist, damit eröffnet 
Sie die Sitzung um 18:02. 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./ 2019. évi rendezvényterv összeállítása 
Előadó: Kucsera Imréné elnökhelyettes 
   Árpásné Schlenk Judit jegyző 
 
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
A német nemzetiségi önkormányzat mindig az előző évben szokta elfogadni 
rendezvénytervét, de most ez nem sikerült. Azért jöttünk össze a mai napon, hogy ezt 
megtegyük. 
 
A jelenlévők ezután az elmúlt évi rendezvényeket számba véve összeállították a 2019. évi 
rendezvényeket programjait a jelenlévők javaslatainak figyelembevételével. 
 
German József: 
Kérem, ahol csak lehet, szerepeljen konkrét dátum, és tegyük fel a honlapokra a tervet, hogy 
mindenki tervezni tudja a rendezvényeket. 
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
A hivatalban, ha elkészülnek a meghívók, azokat is mindig feltesszük a honlapra és a 
Berkenye Élete csoportba.  
 
Felvetődött, hogy a tájház udvarán kemencét kellene építeni.  
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Arról akkor lehet majd dönteni, ha látni, hogy milyen támogatást kap a nemzetiségi 
önkormányzat a 2019-es évre. A feladatalapú támogatás nagyobb összegű, abból valószínűleg 
erre a célra is futja majd. Augusztus 20-ra be lehet tervezni a kemence átadást, ha lesz pénz 
akkora megvalósulhat. 
 
 
A nemzetiségi önkormányzat ezután egyhangúan (2 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
 

1/2019.(I.04.) német nemzetiségi határozat 
A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évben az alábbi 
rendezvényeket kívánja megtartani. 
Január 5.- 6.  Málenkíj Robot 74. éves évfordulójára gyalogtúra, 

előadás és megemlékezés  
Március 2.  IX. Sváb Bál 
Március 15-16-17 Kiállítás amatőr alkotók műveiből 
   Települési önkormányzattal közösen               

Április 12.  Húsvéti készülődés, tojásfestés 
Április  27.  Dalest tartása helyi jelentkezőkkel  
Május 1. Orvosi rendelő átadása Májfa állítás 

gyermekprogramokkal, nemzetiségi programokkal  
 Települési önkormányzattal közösen              
Május 19.   Falumúzeumban nyíltnap tartása  
Május  Hitéleti zarándoklat 
Június 17-20. Német nemzetiségi napközis tábor 
    Helyi iskola pedagógusaival, segítőkkel 

Június 22.                Opel kupa az OPEL cég szervezésében 
Augusztus 20.    Szent István ünnepe, kenyérszentelés 
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                                 kemence átadás a tájházban 

Települési önkormányzattal közösen              
Szeptember 15. Település búcsújának napja, ünnepi szentmisén  

részvétel népviseletben, délután operettműsor 
Szeptember 7 v.21.  Szüreti felvonulás 

A nemzetiségi és a települési önkormányzat 

támogatásával 

Október 5.            Az első telepes ideérkezésének emlékére, gyaloglás,  
   Verőcéről Berkenyére 
Október 13.  Ünnepi szentmise a  betelepítés évfordulóján 
November 11.           Martin napi felvonulás 
November 16. Irodalmi est 
November 23. Hagyományos disznóvágás megörökítése 
December 7.  Adventi koncert 
December 14. Adventi készülődés 
December  Falukarácsony 
   Települési önkormányzat rendezvénye  

               December     Évzáró  
  
 A nemzetiségi önkormányzat felkéri a jegyzőt, hogy a rendezvénytervet a  

települési önkormányzattal, és az érintettekkel egyeztesse, és ezt követően 
 tegye közzé, és fordítást követően a német szervezeteknek küldje meg. 

 A nemzetiségi önkormányzat a rendezvények módosításának jogát fenntartja. 
A nemzetiségi önkormányzat felkéri vezetőit, és tagját, hogy a rendezvények 
megszervezéséről gondoskodjanak, illetve működjenek közre, és azok  
költségeit biztosítsák. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: jegyző és nemzetiségi önkormányzat minden tagja 

 
 
A napirendhez kapcsolódóan a jelenlévők megvitatták a Málenkij Robot ünnepség részleteit. 
 

 
 
Mivel más téma, és napirend nem volt a nemzetiségi önkormányzat elnöke az ülést 19 óra 48 
perckor berekesztette.  
 
Weil weitere Themen und Tagespunkte nicht vorgesehen waren und aufgekommen sind, hat 
die Vorsitzerin der Nationalitätenselbstverwaltung die Sitzung um 19:48 geschlossen. 
 
 

Kmf. 

 
 
 

Kucsera Imréné 
elnök-helyettes 

Vize-Vorsitzerin 

Gill Viktor László 
tag 

Mitglied 
 


