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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 2019. május 29-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 17 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 29.05.2019 (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 
17:02. 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./ Beszámoló az előző ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: Kucsera Imréné elnökhelyettes és Árpásné Schlenk Judit jegyző 
 
A napirend keretében a jegyző beszámolt arról, hogy a sváb bál 03.02-án került megtartásra. Ennek 
kapcsán befizetésre került 400.000 Ft adomány és kifizetésre került zeneszolgáltatási költség. 
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
A majális nagy rendezvényünk volt, ehhez a települési önkormányzat is hozzájárult, pályázati 
támogatás is volt benne. A nemzetiségi önkormányzat élelmiszereket vásárolt, ennek költsége kb. 
170.000 Ft. Az arcfestést szintén a nemzetiségi önkormányzat fizette, ami 30.000 Ft volt. Május 19-
én dalest került megtartásra. Ezzel kapcsolatban a harmonikás útiköltsége merült fel, (16.000 Ft), 
valamint csokoládé, üdítő és pogácsa lett vásárolva összesen 43.000 Ft összegben.  
 
Kucsera Imréné elnökhelyettes: 
Az énekkar Solymáron volt nemzetiségi zarándoklaton május 4-én. Ennek költsége 30.000 Ft volt. 
Csolnokon pedig minősítőn volt a kórus 05.11-én, itt étkezéssel együtt 67.000 Ft volt a kiadás. A 
tánccsoport részére 28.000 Ft került kifizetésre belépőjegyekre. 
 
A nemzetiségi önkormányzat a beszámolót egyhangúlag (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) elfogadta 
és az alábbi határozat született: 
 

4/2019.(V.29.) német nemzetiségi határozat 
 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a legutóbbi ülés óta 
végzett feladatokról szóló beszámolót elfogadja 

- a sváb bálról, az azzal kapcsolatos bevételekről és kiadásokról 
- a majálisról és költségeiről 
- a dalestről és költségeiről 
- az énekkar zarándoklatáról és költségeiről 
- az énekkar minősítésen szerepléséről és annak költségeiről 

A testület felkéri az elnököt, hogy a rendezvényterv végrehajtásáról 
gondoskodjon és arról, valamint a német nemzetiségi önkormányzatot 
éríntő ügyekről a testületet folyamatosan tájékoztassa. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
2./ 2018. évi költségvetés végrehajtásáról beszámoló 
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző 
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Az előző ülésen már szó volt arról, hogy a 2018. évi költségvetést miért kellett módosítani. Az 
átcsoportosítás már megtörtént, most a beszámolót kellene elfogadni a 2018-as pénzügyi 
végrehajtásról. 
 
A napirend keretében a jegyző válaszolt a feltett kérdésekre. 
 
Ezt követően egyhangúlag (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással)  az alábbi határozat született: 
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5/2019.(V.29.) német nemzetiségi határozat 
 

Berkenye Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetés teljesítését 
az alábbiak szerint fogadja el: 

 
BEVÉTELEK:                                                                   Ft         Módosított               Telj. 
2017. évi maradvány:                                                     749.220,-       768.865,-      768.865,- 
(feladattal terhelt) 
2018. évi támogatás                                                          782.000,-    3.741.928,-         3.437.428,- 
                  ebből tábor                                                                                                        300.000.- 
- 
Szolgáltatások bevétele                                                                 300.000,-             214.000,- 
Egyéb működési bevétel:                                                                                                   225.800.- 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                               1.531.220,- 4.810.793,-     
4.646.097,- 
KIADÁSOK: 
A nemzetiségi önkormányzatnak nincs létszámkerete 
Kiadások közgazdasági szempontból       
Személyi jellegű kiadások                                                  220.000,-      344.000,-           331.086,- 
Munkaadókat terhelő járulékok                                             40.000,-       57.000,-             56.862,- 
 
Dologi Kiadások          
Szakmai anyagok                                                                                252.000,-           249.838,-      
Üzemeltetési anyagok beszerzése                                         73.000,-       859.000,-          640.515,- 
Informatikai szolgáltatás                                                                             10.000,-              9.990,- 
Bérleti és lízing díjak                                                            70.000,-         56.000,-            55.118,- 
Egyéb szolgáltatások (könyv nyomtatás, táncoktatás)        985.000,-    1.963.000,-          926.483,- 
Kiküldetések kiadásai                                                             10.000,-        88.500,-            84.240,- 
Reklám és propaganda kiadás                                                                   100.000,-          100.000,- 
Működési célú Áfa:                                                               93.220,-       312.865,-          283.425,- 
Egyéb kiadások                                                                     40.000,-       468.428,-           189.005,- 
Támogatás                                                                                                 300.000,-           300.000,- 
 
Összesen:                                                                    1.531.220,-   4.810.793,-   4.226.562- 
Záró pénzkészlet 2018.12.31-én:                     557.938,- Ft 

 
A testület felkéri a közös hivatal pénzügyesét, hogy a nemzetiség beszámolójában 
a fenti adatokat szerepeltesse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: könyvelő 

 
 
3./ Beszámoló a kemenceépítésről és költségeiről 
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző 
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
A költségvetés elfogadásakor arról volt szó, hogy amennyiben a feladatalapú támogatás összege 
meghaladja az 1 millió forintot, akkor el kell kezdeni a kemence építését. 2019. évre 1.495.172 
Ft feladatalapú támogatást ítéltek meg, ennek megfelelően már áprilisban elkezdődött az 
anyagvásárlás. Az építőnek megbízási díj lett számfejtve, az járulékkal együtt 330.198 Ft volt.  
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Az összes kiadás a nemzetiségi önkormányzat részéről a kemenceépítéssel kapcsolatban 869.785 
Ft volt. Ezen felül magánszemélyek munkájukkal és anyagilag is támogatták a kemence 
megépítését.  
 
A jegyző ezután részletesen elmondta, hogy milyen anyagok, milyen összegben lettek 
megvásárolva.  
A nemzetiségi önkormányzat tagjai örömüket fejezték ki a kemence megépülésével kapcsolatban 
és egyhangúlag (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással)  az alábbi határozat született: 
 

6/2019.(V.29.) német nemzetiségi határozat 
 

Berkenye Német Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a 
kemenceépítés költségeivel kapcsolatos beszámolót. Kéri az elnököt, 
hogy mondjon köszönetet mindazoknak, akik segítséget nyújtottak.  
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

 
 
4./ Rendezvényterv végrehajtásának egyeztetése 
Előadó: Kucsera Imréné elnökhelyettes és Árpásné Schlenk Judit jegyző 
 
A napirendhez kapcsolódóan a jelenlévők elmondták, hogy a május 19-re meghirdetett nyílt nap 
a falumúzeumban nem került megtartásra, azt pótolni kell. A jegyző elmondta, hogy táborozás is 
tervbe volt véve az idén is, azonban Balogh Eszter tagintézményvezető elutasító e-mailt küldött 
az ügyben. 
 
Kucsera Imréné elnökhelyettes: 
Ebben az esetben a tervezett tábort nem lehet megtartani, mert az iskolában problémák vannak. 
Javaslom azonban, hogy egy nemzetiségi vonatkozású kirándulás legyen, gyerekeknek, 
felnőtteknek közösen. Van rá pénz, mindenki nézzen körül és majd kitaláljuk, hová menjünk. 
 
A jelenlévők egyetértettek Kucsera Imréné javaslatával és egyhangúlag (3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással)  az alábbi határozat született: 
 

7/2019.(V.29.) német nemzetiségi határozat 
 

Berkenye Német Nemzetiségi Önkormányzat az iskola negatív hozzáállása 
miatt nem tudja megtartani a június 17-20-a közti időpontra tervezett német 
nemzetiségi napközis tábort. Helyette német vonatkozású 1 napos 
kirándulást kíván szervezni gyermekek és felnőttek részére. 
A testület felkéri az elnökhelyettest, hogy a döntésről az érdekelteket 
tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnökhelyettes 

 
 
5./ Különfélék 
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző 
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Gill Józsefné kórusvezető felkérést kapott, hogy vegyen részt 2019. 07.13-án Zircen a 
Magyarországi Német Egyházzene XXIII. ünnepén. Ide az útiköltség is jelentősebb összegbe – 
kb. 140.000 Ft-ba – kerülne és étkezést is lehet igénybe venni. 
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Kucsera Imréné elnökhelyettes: 
Ez nagyon szép és nívós rendezvény, a zenekultúra és a német zene ünnepe. Javaslom, hogy a 
nemzetiség adjon rá pénzt, hiszen a kórustagok is idősek és nem biztos, hogy lesz még lehetőség 
ilyen szép helyre, mint Zirc eljutni.  
 
 
Gill Viktor László tag: 
Támogatom a javaslatot. 
 
A nemzetiségi önkormányzat ezután egyhangúlag egyhangúlag (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással)  az 
alábbi határozatot hozza: 
 

8/2019.(V.29.) német nemzetiségi határozat 
 

Berkenye Német Nemzetiségi Önkormányzat engedélyezi, hogy a 
Berkenyei Német Nemzetiségi Vegyeskórus a nemzetiségi önkormányzat 
költségvetésének terhére részt vegyen a Magyarországi Német 
Egyházmegye XXIII. ünnepén Zircen. Az önkormányzat vállalja a 
felmerülő busz és ebéd költségét. 
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendezvényen történő részvételt segítse 
elő, és a költségről adjon tájékoztatást. 
Határidő: 2019.07.30. 
Felelős: jegyző 

 
 
 
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 
 


