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Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

2. számú 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 
Készült: Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. február 27-én / szerdán /         
               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 18 óra 02 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 27.02.2019 (Mittwoch)  
 
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 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./ 2018. évi költségvetés módosítása és 2019. évi költségvetés elfogadása 
Előadó: Bach Grauszman Tímea elnök 
 
A napirend keretében a jegyző részletesen beszámolt arról, hogy a 2018. évi költségvetés 
nagyban módosult, mert az önkormányzat sokka több támogatást kapott, mint az eredeti 
összeg, ezért a költségvetés a többszörösére nőtt. Így lehetett megvalósítani azt, hogy az 
önkormányzat új könyvet tudott kiadni a 300 éves évfordulóra, és a sváb szótár is újra 
kiadásra került, mert az előző kiadás elfogyott.  A lépcső építését is tudta támogatni a 
nemzetiségi önkormányzat, valamint rendezvényekre is jutott pénz. 
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai örömüket fejezték ki, hogy ennyi minden meg tudott 
valósulni a nemzetiségi önkormányzat pénzéből. 
A jegyző ezután kérte a nemzetiségi önkormányzat tagjait, hogy a 2018. évi költségvetés 
módosítását fogadják el. 
 
A nemzeti önkormányzat ezután egyhangúan (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) az alábbi 
határozatot hozza: 
 

2/2019.(II. 27.) német nemzetiségi határozat 
 

Berkenye Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi 
költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 

 
BEVÉTELEK:                                                                         Ft                Módosított 
2017. évi maradvány: 749.220,-          768.865,- 
(feladattal terhelt) 
2018. évi támogatás: 782.000,-       3.741.928,- 
       ebből tábor                                                                                                300.000,- 
Szolgáltatások bevétele                                                                                   214.000,-        
   
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  1.531.220.-   
 
KIADÁSOK ÖSSZESEN:                            1.531.220,-      4.810.793,- 
A nemzetiségi önkormányzatnak nincs létszámkerete 
 
Kiadások közgazdasági szempontból                                          Ft 
Személyi jellegű kiadások                                                     220.000,-         344.000,- 
Munkaadókat terhelő járulékok                                             40.000,-             57.000,- 
 

Dologi Kiadások          
Szakmai anyagok     252.000,-                              
Üzemeltetési anyagok beszerzése                                            73.000,-        859.000,- 
Informatikai szolgáltatás                                                              10.000,- 
Bérleti és lízing díjak 70.000,-          56.000,- 
Egyéb szolgáltatások (könyv nyomtatás, táncoktatás)           985.000,-     1.963.000,- 
Kiküldetések kiadásai                                                               10.000,-          88.500,- 
Reklám és propaganda kiadás                                                             100.000,- 
Működési célú Áfa:                                                                 93.220,-         312.865,- 
Egyéb kiadások                                                                       40.000,-         468.428,- 
Támogatás                                                                                                     300.000,- 
 
Összesen:                                                                     1.531.220,-     4.810.793,- 
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A nemzetiségi önkormányzat felkéri a közös hivatal által alkalmazott 
könyvelőt, hogy az előirányzat módosítás költségvetésben történő 
átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: könyvelő 

 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
A nemzetiségi önkormányzatnak van az elmúlt évről több mint fél millió forint összegű 
maradványa, amelyet az idei esztendőben kell elkölteni, mert azzal el kell számolni. Az idei 
esztendőben megemelték a támogatást. Az alaptámogatás, már több mint 1 millió forint, és 
ezen felül várható még a feladatalapú támogatás a jegyzőkönyvek tartalma szerint. 
 
A jelenlévők megbeszélték, hogy az idei évben milyen rendezvények várhatóak, és azzal 
kapcsolatban milyen kiadások lehetnek. 
Elhangzott az is, hogy 2019-ben a települési önkormányzat műfüves pályát fog pályázat során 
megépíteni, azonban saját erőre szükség van.  
Elhangzott, hogy a nemzetiségi önkormányzat 200.000 Ft-tal támogassa a műfüves pálya 
megépítését, ezt az összeget átadja erre a célra a települési önkormányzatnak. 
A képviselők beszélgettek arról, hogy a kemence építésről is szó volt a tervek között, most 
ebből a költségvetésből azonban nem jut rá pénz. Megegyezés született arról, hogy 
amennyiben a feladatalapú támogatáson legalább 1 millió forintot kap a nemzetiségi 
önkormányzat, akkor annak összegéből kemencét szeretnének építeni a tájház udvarán. 
 
A napirendhez kapcsolódóan a jegyző felolvasta Szendehely polgármestere által írt levelet a 
nemzetiségi önkormányzat által fenntartott általános iskola villanyszerelési és 
katasztrófavédelmi ellenőrzésben előírt munkáival kapcsolatban. A levél szerint ezek az 
összegek több mint 2 millió forintot tesznek ki, és kérik a nemzetiségi önkormányzat 
támogatását. 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai a kérelemmel kapcsolatban úgy foglaltak állást, hogy a 
mostani költségvetésből erre a célra nem tudnak fordítani, majd a feladatalapú támogatás 
megállapítása után lehet szó az ügyben pénzátadásról. 
 
A jelenlévők ezután részletesen megvitatták, hogy az idei évre rendelkezésre álló összeget 
mire szeretnék fordítani, és ennek megfelelően a költségvetéssel kapcsolatban egyhangúan (3 
igen, 0 nem, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozzák: 

 
 

3/2019.(II. 27.) német nemzetiségi határozat 
 
Berkenye Német Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32 cikk (1) 
bek. e-g. pontjai, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (2) bekezdése alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi 
határozatot alkotja. 
 
BEVÉTELEK:                                                      Ft 
2018. évi maradvány: 557.938,- 
(feladattal terhelt) 
2019. évi támogatás: 1.040.000,-      
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  1.597.938.- 
 
KIADÁSOK ÖSSZESEN:                            1.597.938,- 
A nemzetiségi önkormányzatnak nincs létszámkerete 
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Dologi Kiadások        
Szakmai anyagok beszerzése                                      200.000,- 
Üzemeltetési anyagok beszerzése 200.000,- 
Készletbeszerzés összesen 400.000,- 
Bérleti és lízing díjak 150.000,- 
Szakmai tev. segítő szolg. 50.000,- 
Szállítás 450.000,- 
 
 
 
 
Szolgáltatási kiadások összesen:                     650.000,- 
Kiküldetések kiadásai 100.000,- 
Kiküldetések összesen 100.000,- 
Működési célú Áfa:                                                                 247.938,- 
Különféle befizetések összesen: 247.938,- 
Sportegyesületnek műfüves pályához átadás 200.000,- 
Egyéb működési célú kiadások:                      200.000,- 
Összesen:                                               1.597.938,- 
A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon. Szükség esetén kezdeményezzen átcsoportosítást. 
Határidő: folyamatos, és legkésőbb 2020. 03. 31. 
Felelős: elnök 

 
 
A napirendhez kapcsolódóan a nemzetiségi önkormányzat tagjai támogatták, hogy az énekkar 
és a tánccsoport tagjai részére a nemzetiségi önkormányzat biztosítsa a belépőjegyet Faludi 
Szilvia áprilisi előadására. 
 
2./ Különfélék 
Előadó: Bach Grauszman Tímea elnök 
 
A napirend keretében az elnökhelyettes felvetette, hogy a sváb bálra a nemzetiségi 
önkormányzat adjon tombola ajándékot. 
Döntés született, hogy 5 könyvet adjon a nemzetiségi önkormányzat tombola ajándékba. 
 
A jegyző ezután részletesen beszámolt a Málenkíj Robot ünnepségről. A gyalogos 
emléktúráról, az előadásról, a Szentmiséről és az azt követő koszorúzásról. 
 
 
Mivel más téma, és napirend nem volt a nemzetiségi önkormányzat elnöke az ülést 19 óra 30 
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. 

 
 

Bach-Grauszman Tímea 
elnök 

Vorsitzerin 

Kucsera Imréné 
elnök-helyettes 

Vize-Vorsitzerin 
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