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Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
5. számú 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

 
Készült: Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 30-án / szerdán /         
                megtartott nemzetiségi alakuló üléséről. 
 
 
Ülés helye: Községháza Berkenye 
 
 
Jelen vannak:  German Veronika Ágota megválasztott nemzetiségi képviselő                   

Kucsera Réka megválasztott nemzetiségi képviselő                   
Nerpel Árpádné megválasztott nemzetiségi képviselő                   
Sági Barbara megválasztott nemzetiségi képviselő 
Klíber Jánosné HVB elnöke 
Árpásné Schlenk Judit jegyző 
Kucsera Imréné érdeklődő 
Erdélyi Bálint érdeklődő 

 
Nerpel Árpádné korelnök: 
Tisztelettel köszöntöm az alakuló ülésen megjelent megválasztott nemzetiségi képviselőket, a 
jegyzőt, a HVB Elnökét, és az érdeklődőket. Pfaff Mihályné megválasztott tag betegség miatt  
nem tudott megjelenni az alakuló ülésen                   
 
 
A népviseletbe öltözött önkormányzati tagok és a jelenlévők közösen elénekelték a 
Magyarországi Németek Himnuszát. 
 
Nerpel Árpádné korelnök: 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény továbbiakban Nektv.  87 § (5) 
bekezdése alapján a nemzetiségi alakuló ülést a korelnök vezeti. Az alakuló ülés 
jegyzőkönyvét a levezető elnök, és a testület által kijelölt jegyzőkönyvhitelesítő írja alá. 
 
Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Kucsera Réka képviselő 
legyen. A javaslat egyhangúlag elfogadásra került. 
 
A korelnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 16 óra 03 perckor megnyitja és 
javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására. 
 
A napirendi pontok megtárgyalásával a testület egyhangúan (4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással) egyetértett, tehát azok az alábbiak: 
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Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung Berkina 

 
No. 5. 

 
SITZUNGSPROTOKOLL 

 
Erstellt: über die Nationalitätenabgeordneten-Sitzung der Deutschen Nationalitäten  
    Selbtverwaltung Berkina, den 30.10.2019 (Mittwoch)  
 
Ort der Sitzung: Rathaus Berkina 
 
Anwesend sind: Veronika Ágota German gewählte Nationalitäten Abgeordnete  

Réka Kucsera gewählte Nationalitäten Abgeordnete 
Frau Arpadne Nerpel   gewählte Nationalitäten Abgeordnete                
Barbara Sagi gewählte Nationalitäten Abgeordnete 
Frau Janosne Kliber Vorsitzende der HVB  
Frau Arpasne Judit Schlenk Notar 
Kucsera Imréné Interessente 
Erdélyi Bálint Interessente 

 
 
 
Frau Nerpel Árpádné Dienstälteste : 
  
Ich begrüsse die gewählte Nationalitäten Abgeornaten ,die Notarin , die Vorsitzende des 
HVBs und alle Interessenten an den Gründungssitzung des Deutschen Nationalitäten 
Selbstverwaltungs. Frau Pfaff ,weitere Mitglied des Selbstverwaltungs, nimmt wegen einer 
Erkrankung nicht  an der Sitzung teil. 
 
Die in nationalitäten Tracht gekleideten Mitglieder des Selbstverwaltungs sowie die 
Anwesenden sangen gemeinsam die Hymne des Ungarndeutschen. 
 
Nerpel Árpádné Dienstälteste: 
Laut des  im Jahre 2011.verfasste  CLXXIX.  Gesetzes der nationalitäten Rechtes im 
Weiteren  Nektv.  Absatz 87 § (5)  wird die Gründungssitzung durch den Dienstältesten 
geleitet. Das protokoll des Gründungssitzungs wird duch den Vorsitzendn und den gewählten 
Begläubiger unterzeichnet. 
 
Für die Beglaubigung des Protokolls wurde Reka Kucsera vorgeschlagen. Vorschlag wurde 
einstimmig angenommen. 
 
Die Vorsitzende bestätigt, dass die Sitzung Beschlussfähig ist ,Sie eröffnet es  um 16:03h  und 
macht den Vorschlag zur Annahme der Tagesornungspunkte die in der Einladung mitgeteilt 
wurden. 
 
Die Besprechung der Tagesordnungspunkte  haben alle Mitglieder zugstimmt ( 4 
Einverstanden , 0 Gegenstimme, 0 enthaltung) und diese sind wie folgt: 
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1.  HVI vezető és Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a nemzetiségi választás 

eredményéről, megbízólevelek átadása  
     Előadó: HVB elnöke 
 
A napirend keretében a jegyző tájékoztatást adott arról, hogy milyen jogszabály tette lehetővé 
a nemzetiségi önkormányzati választást. 
Szólt arról, hogy 2011-ben 146 fő vallotta magát a településen német nemzetiséghez 
tartozónak. 
Elmondta, hogy most miért 5 tagú a testület, meddig volt határidő a regisztrációra, és 
mennyien regisztráltak, hogy történt a jelölés folyamata. 
 
A Helyi Választási Bizottság Elnöke elmondta, hogy a nemzetiségi választáson hányan 
szerepeltek a névjegyékben, hányan jelentek meg, mennyi érvénytelen szavazat volt, és 
hogyan oszlottak meg a szavazatok, ki lett képviselőként megválasztva. 
Tájékoztatást adott az országos német nemzetiségi választás helyi részeredményéről is. 
Elmondta, hogy jogorvoslat nem érkezett, az eredmény jogerős. 
Átadta a megbízóleveleket a képviselőknek, és gratulált a megválasztáshoz.  
 

 
 

2.  Nemzetiségi képviselők eskütétele 
     Előadó: Korelnök 
 
Nerpel Árpádné korelnök: 
A Nemzetiségek Jogairól szóló törvény 100. §. alapján a nemzetiségi képviselő az alakuló 
ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen, anyanyelvén, magyarul vagy mindkét nyelven 
esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. 
Javaslom, hogy magyar nyelven tegyük le az esküt.  
 

A nemzetiségi képviselő-testület tagjai egyhangúan, úgy döntöttek, hogy magyarul teszik le 
az esküt. 
 
Nerpel Árpádné korelnök: 
Felkérem képviselőtársaimat az eskü letételére, kérem a jelenlévőket, szíveskedjenek felállni.  
Az eskü szövegét Klíber Jánosné, a Helyi Választási Bizottság Elnöke olvassa fel. 
Kérem, szíveskedjünk az eskü szövegét utána mondani: 
 
Az eskü szövege:  
 

„Én .....(név), mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti német nemzetiségi közösség 
tagja, esküszöm,  hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű 
leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden 
igyekezetemmel a német nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, 
hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. 
 

Isten engem úgy segéljen!” 
 
Fentieknek megfelelő szöveggel minden nemzetiségi képviselő letette az esküt, és erről 
okmányt írt alá. 
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3.   Elnök megválasztása és eskütétele 
      Előadó: Korelnök 
 
 
Nerpel Árpádné korelnök: 
A Nektv. 88. §. (1) bekezdése alapján, az alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat saját 
tagjai közül elnököt választ. Az elnök személyére bárki javaslatot tehet. 
 
Javaslat hangzott el German Veronika Ágotára. 
 
German Veronika Ágota elmondta, hogy vállalja a jelöltséget és hozzájárul a nyílt ülésen való 
tárgyaláshoz, és személyes érintettség miatt nem kíván részt venni a szavazáson. 
 
Nerpel Árpádné korlenök:  
Megállapítom, hogy German Veronika Ágota elfogadta a jelölést és hozzájárult a nyílt 
üléshez. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk. 
Megállapítom, hogy az elnök egyhangúan (3 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) 
megválasztásra került, tehát az alábbi határozat született: 
 
 

15/2019.(X. 30.) nemzetiségi határozat 
 

Berkenye Német Nemzetiségi Önkormányzata elnökéül German 
Veronika Ágota, Berkenye, Ifjúság u. 28. szám alatti lakost 
választotta meg. A testület felkéri az elnököt, hogy a jogszabályban 
és Szervezeti Működési Szabályzatban foglalt feladatait lássa el. 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Elnök 

 
 
German Veronika Ágota személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban. 
Ezután German Veronika Ágota elnöki minőségben letette az alábbi esküt, erről okmányt írt 
alá. 
 
Az eskü szövege: 
 

„Én ......(név), mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti német nemzetiségi 
közösség tagja, esküszöm,  hogy elnöki tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez 
hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden 
igyekezetemmel a német nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, 
hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. 
 

Isten engem úgy segéljen!” 
 
 
4.    Elnökhelyettes megválasztása és eskütétele 

 Előadó: elnök 
 
 
German Veronika Ágota elnök: 
A Nemzetiségek Jogairól Szóló törvény 88. §. (1) bekezdése alapján, az alakuló ülésen a 
nemzetiségi önkormányzat testülete tagjai közül elnökhelyettest választ. Kérem a testület 
tagjait, hogy tegyenek javaslatot az elnökhelyettes személyére. 
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Javaslat hangzott el Kucsera Réka személyére. 
 
Kucsera Réka kérdésére válaszolva elmondta, hogy vállalja a jelöltséget és hozzájárul a nyílt 
ülésen való tárgyaláshoz, és személyes érintettség miatt nem kíván részt venni a szavazáson. 
 
German Veronika Ágota elnök: 
Megállapítom, hogy Kucsera Réka elfogadta a jelölést és hozzájárult a nyílt üléshez. Kérem, 
hogy kézfelemeléssel szavazzunk. 
Megállapítom, hogy az elnökhelyettes egyhangúan (3 igen, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással) megválasztásra került, és az alábbi határozat született: 
 
 

16/2019.(X. 30.) nemzetiségi határozat 
 

Berkenye Német Nemzetiségi Önkormányzata elnökhelyetteséül 
Kucsera Réka Berkenye, Arany János u. 27. szám alatti lakost 
választotta meg. A testület felkéri az elnökhelyettest, hogy a 
jogszabályban és Szervezeti Működési Szabályzatban foglalt 
feladatait az elnök irányításával lássa el. 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Elnökhelyettes 

 
 
Kucsera Réka személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban. 
 
Ezután Kucsera Réka elnökhelyettesi minőségben letette az alábbi esküt, erről okmányt írt 
alá. 
 
Az eskü szövege: 
 

„Én ......(név), mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti német nemzetiségi 
közösség tagja, esküszöm,  hogy elnökhelyettesi tisztségem ellátása során nemzetiségi 
közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra 
jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, 
minden igyekezetemmel a német nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, 
hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. 
 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
 
5.    Egyebek 

 Előadó: jegyző 
 

Az egyebek napirend kapcsán a jegyző tájékoztatást adott a vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettségről, és kiosztásra kerültek a vagyonnyilatkozatok. Felhívta a figyelmet a határidő 
elmulasztásának következményeire. 
Szólt arról is, hogy a képviselőknek kérniük kell a köztartozásmentes adatbázisba történő 
felvételt, és erről igazolást kell bemutatni, és folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy az 
adatbázisból ne kerüljenek ki. Nagyvonalakban ismertette a méltatlanság jogintézményét, 
annak lényegét. 
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Kitért arra, hogy az év folyamán a hátralévő időben előre meghirdetett közmeghallgatást kell 
tartani. 
Röviden tájékoztatást adott a költségvetésről, annak felhasználásáról. 
 
 
Beszámolt arról is, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak minden felhasználásról el kell 
számolnia, a működési támogatást 1 év alatt kell felhasználni, a feladatalapú támogatást 2 év 
alatt. 
Kiemelte, hogy a 100 e Ft feletti összegű kifizetéshez visszaigazolt megrendelés, vagy 
szerződés szükséges.  
Kitért arra is, hogy az ülésekre a jegyzőt tanácskozási joggal mindig meg kell hívni. 
Elmondta, hogy az elnöknek és helyettesnek az OTP-be el kell mennie, hogy aláírási joguk 
legyen, de ehhez előbb még törzskönyvi nyilvántartásba vétel szükséges.  
 
Az egyebek keretében áttekintették a 2019. évben megtartandó rendezvényeket, megbeszélték, 
hogy mit szeretnének. 
Szóba került az óvodásoknak történő német nyelvű előadás, a mikulásvonat, az adventi 
koncert, és az azt követő vendéglátás. 
A tánccsoport még felhasználható keretéről is történt tájékoztatás. 
Szó esett arról, hogy facebook oldalt szeretnének létrehozni, amelyen közzé teszik a 
nemzetiséggel kapcsolatos információkat. A mi svábok kiadvány megjelenésével kapcsolatban 
a képviselők úgy foglaltak állást, hogy nem szeretnének abban részt venni. 
 
Mivel más téma, és napirend nem volt a nemzetiségi önkormányzat elnöke az ülést 17 óra 28 
perckor berekesztette.  
 
 
 

Kmf. 

 
 
 

              German Veronika Ágota                                                Kucsera Réka                                  
                               elnök                                                           jegyzőkönyv hitelesítő 
 


