Jegyzőkönyv
Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2019. október
29. napján tartott alakuló üléséről.
Ülés helye:

Deutsch-klub közösségi terme
Sásd, Dózsa György utca 4.

Jelen vannak:

Galambosné Wágner Éva, Hermann Istvánné, Kugl József képviselők,
Újhelyi Istvánné, a HVB Elnöke, Dr. Jusztinger János polgármester, Dr.
Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Tollár Mónika
j egy zőköny w ezető .

Igazolatlan távoliét nem volt.

Kugl József korelnök köszöntötte a német nemzetiségi önkormányzat alakuló ülésén
megjelent képviselő-testületi tagokat, Újhelyi Istvánnét, a HVB elnökét és a meghívott
vendégeket.
Megállapította, hogy a megválasztott 3 fő képviselőből mind az 3 fő jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Kugl József korelnök felkérte Újhelyi Istvánnét, a Sásdi HVB elnökét, hogy tartsa meg
tájékoztatóját a 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati és nemzetiségi
önkormányzati választásokról.
Újhelyi Istvánné a Sásdi HVB elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a 2019.
október 13. napján megtartott a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás
eredményes volt.
A német nemzetiségi választás esetében szavazásra jogosult 88 főből szavazáskor megjelent 68
választópolgár. Elmondta, hogy Galambosné Wágner Éva 59, Hermann Istvánné 53, Kugl
József 47 érvényes szavazatot kapott.
Kugl József korelnök megköszönte a tájékoztatást.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül az alábbiakat tárgyalják még
meg:
Az SZMSZ és Sásd Város Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálata
Vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére két tag megválasztása
Nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölésére javaslattétel
Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezen kívül más napirendi javaslata:
Más javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyetértettek az alábbi napirendi pontok megtárgyalásával:
1./

Képviselők eskütétele
Esküvevö: Újhelyi Istvánné a Sásdi HVB elnöke
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2./

Elnök megválasztása és eskütétele
Előadó: Kugl József korelnök

3./

Elnökhelyettes megválasztása és eskütétele
Előadó: a megválasztott elnök

4./

Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Előadó: a megválasztott elnök

5./

Az SZMSZ és Sásd Város Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

6./

Vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére két tag megválasztása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

7./

Nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölésére javaslattétel
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Napirendi
1./

pontok tárgyalása:

Képviselők eskütétele
Esküvevő: Újhelyi Istvánná a Sásdi HVB elnöke

írásbeli előterjesztés - az eskü szövegéről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Újhelyi Istvánná a Sásdi HVB elnöke felkérte a megválasztott képviselőket, hogy tegyék le a
törvényben előírt esküt.
Megkérte a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel.
Ezt követően a képviselő-testület tagjai letették az esküt, majd aláírásukkal is hitelesítették az
esküokmányt.
(Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

2./

Elnök megválasztása és eskütétele
Előadó: Kugl József korelnök

Kugl József korelnök elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai közül a jelenlévőknek elnököt
kell választani, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással fog történni.
Javasolta, hogy Galambosné Wágner Éva képviselőt válasszák meg elnöknek.
Megkérdezte Galambosné Wágner Éva képviselőt hozzájárul-e a személyére vonatkozó döntés
nyílt ülésen történő tárgyalásához?
Galambosné Wágner Éva képviselő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem kéri a zárt
ülést.
Kugl József korelnök megkérdezte van-e valakinek más javaslata az elnök személyére, illetve
ezzel kapcsolatos kérdése?
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2019. (X.29.) NNÖ számú határozata
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselö-testülete a
Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökének Galambosné Wágner Éva képviselőt megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kugl József korelnök
Újhelyi Istvánná a HVB elnöke megkérte a jelenlévőket, hogy ismét álljanak fel, majd felkérte
Galambosné Wágner Éva elnököt, hogy a törvényben előírt esküt a képviselő-testület előtt
tegye le.
Ezt követően Galambosné Wágner Éva elnök az esküt letette, majd aláírásával is hitelesítette
az esküokmányt.
(Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Galambosné Wágner Éva elnök megköszönte a testületnek a bizalmat. Ezután átvette az ülés
vezetését. A maga részéről is köszöntötte az ülésen megjelenteket.
3./

Elnökhelyettes megválasztása és eskütétele
Előadó: Galambosné Wágner Éva elnök

Galambosné Wágner Éva elnök javasolta, hogy Hermann Istvánné képviselőt válasszák meg
elnök-helyettesnek.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése?
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
56/2019. (X.29.) NNÖ számú határozata
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnök-helyettesének
Hermann Istvánné képviselőt megválasztotta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Galambosné Wágner Éva elnök

Galambosné Wá 2ner Éva elnök kérte, hogy az eskü idejére mindenki álljon fel, majd kérte
Hermann Istvánné elnök-helyettest, hogy utána mondja el az eskü szövegét. Hermann Istvánné
elnök-helyettes az esküt lette. Felkérte, hogy aláírásával is hitelesítse az esküokmányt.
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Gratulált Hermann Istvánnénak az elnök-helyettessé választásához.
Koszorús Tímea aljegyző kérte a testületet, hogy döntsenek a tiszteletdíjak megállapításáról.
Galambosné Wágner Éva elnök a testület nevében elmondta, hogy most nem javasolnak
tiszteletdíj megállapítást, erre a kérdésre később is visszatérhetnek. Kérte, hogy szavazzanak.
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
57/2019. (X.29.) NNÖ számú határozata
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az elnök, elnök-helyettes,
képviselők részére nem állapít meg tiszteletdíjat.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Galambosné Wágner Éva elnök
Galambosné Wágner Éva elnök átadta a szót Dr. Jusztinger János polgármesternek.
Dr. Jusztinger János polgármester Sásd Város Önkormányzata nevében gratulált az
elnöknek, elnök-helyettesnek és a képviselőnek a megválasztásához. Maga és a képviselőtestület nevében az elkövetkező 5 évre az együttműködő munkájukat felajánlja. Bízik a sikeres
együttműködésben, úgy érzi ehhez szükség lesz, hogy a német nemzetiség is hatékonyan legyen
képviselve Sásdon.
Galambosné Wágner Éva elnök megköszönte Dr. Jusztinger János polgármesternek a
hozzászólását.
4./

Jegy zőkönyv-hitelesítő megválasztása
Előadó: Galambosné Wágner Éva elnök

Galambosné Wágner Éva elnök javasolta, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek a testület
működésének 5 éves időtartamára válasszák meg Hermann Istvánná képviselőt.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése?
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkonnánvzatának
58/2019.(X, 29.) NNÖ számú határozata
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
a testület működésének 5 éves időtartamára
jegyzőkönyv-hitelesítőnek
Hermann Istvánná képviselőt megválasztotta.
Határidő:
Felelős :

azonnal
Galambosné Wágner Éva elnök
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5./

Az SZMSZ és Sásd Város Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az SZMSZ és a
megállapodás felülvizsgálata törvényi kötelezettsége a német nemzetiségi önkormányzatnak. A
megválasztástól számítva 30 napon belül kell ezt megtárgyalni. Az SZMSZ néhány pontja
felülvizsgálatra szorul, leginkább jogszabályi változások miatt.
Az önkormányzattal kötött megállapodást mindenképpen felül kell vizsgálni, mivel az új,
közösen kialakított elhelyezési módot, helyiséghasználatot még nem tartalmazza,
Galambosné Wágner Éva elnök felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt az említett
dokumentumok elkészítésére. Javasolta, hogy a testület vegye tudomásul az önkonnányzattal
kötött megállapodás, továbbá a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálata szükségességét. A tervezeteket a hivatal készítse elő.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése?
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
59/2019.(X. 29.) NNÖ számú határozata
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata elrendeli
az önkormányzattal kötött megállapodás, továbbá a
nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának
felülvizsgálatát, módosítását. A tervezeteket a jegyző készítse elő és
terjessze be a legközelebbi ülésre.
Határidő:
Felelős :

6./

2019. november 30.
Galambosné Wágner Éva elnök

Vagy onnyilatkozatok ellenőrzésére két tag megválasztása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a vagyonnyilatkozatok átvételével és ha szükség
van rá, akkor ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a törvény szerint elláthatja egy bizottság
is. Ebben az esetben 3 fősnek kell lennie a bizottságnak, mivel azonban maga a testület is 3 fős,
bizottság alakítására nincs mód. De elláthatja 2 tag is, akit kijelöl a testület tagjai sorából.
Galambosné Wágner Éva elnök javasolta a testületnek, hogy ezen feladatok ellátására jelölje
ki az elnököt és elnök-helyettest.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése?
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
60/2019.(X. 29.) NNÖ. számú határozata
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
a vagyonnyilatkozatok átvételével, nyilvántartásával és ellenőrzésével
kapcsolatos feladatok ellátására Galambosné Wágner Éva és Hermann
Istvánná képviselőket bízza meg.
Határidő:
Felelős :
7./

azonnal
Galambosné Wágner Éva elnök

Nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölésére javaslat
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a jogszabály szerint a városi önkormányzat köteles kijelölni
nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságot, ha ezt a nemzetiségi önkormányzat javasolja. Úgy
gondolja, hogy ez a nemzetiségi önkormányzat számára a jogaival való élés, amely a helyi nemzetiség
érdekvédelmét szolgálja. Véleménye szerint a városi önkormányzat részéről fogadókészség van ezzel
kapcsolatban. Eddig a Humánügyek Bizottsága volt kijelölve erre a feladatra. Polgármester úr megteszi
majd, hogy a létrehozandó bizottság hatáskörébe adja ezeket a nemzetiségi ügyeket. A jogszabály szerint
ilyenkor, amikor kifejezetten nemzetiségi ügyekről tárgyal a bizottság, akkor a bizottság ülésére meg
kell hívni a nemzetiségi önkormányzat elnökét is.
Galambosné Wágner Éva elnök javasolta a testületnek, hogy kezdeményezzék, Sásd Város
Önkormányzata jelöljön ki nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságot.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése?
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
61/2019.(X. 29.) NNÖ. számú határozata
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata kezdeményezi
Sásd Város Önkormányzata felé nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottság
kijelölését, valamely bizottság feladat- és hatáskörének a nemzetiségi
ügyekkel való kiegészítését.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Galambosné Wágner Éva elnök

Miután több napirendi pont, kérdés, javaslat nem hangzott e l Galambosné Wá2ner Éva az NNÖ
elnöke mindenkinek megköszönte a testületi ülésen való megjelenését, a testületi ülést befejezettnek
nyilvánította.

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől

MEGHÍVÓ

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. október 29. napján (kedden)
10 órai kezdettel alakuló testületi ülést tart, amelyre szavazati tanácskozási joggal ezúton
m eghívom .

Az ülés helye:

Sásdi Történeti TÉKA
7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 4.

Napirend:
1. / A képviselők eskütétele
2. / Elnök megválasztása
Előadó: Kugl József korelnök
3. / Elnökhelyettes megválasztása
Előadó: a megválasztott elnök
4. /

Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Előadó: a megválasztott elnök

S á s d, 2019. október 24.

Újhelyi Istvánná s.k.
elnök

Kiadmány hiteléül:
Sásd, 2019. október 24.

Tollár Mónika
titk. főelőadó

JELENLÉTI

ÍV

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 29. napján megtartott
alakuló testületi ülésen megjelentek részére

Galambosné Wágner Éva

Hermann Istvánné

Kugl József

Újhelyi Istvánné

Dr. Jusztinger János

Dr. Kajdon Béla

Koszorús Tímea

Nagy Lajos László

l-) \xJj,

^

E sküokm ány

„Én Galambosné Wágner Éva. mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti német
nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során
nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a
tudomásomra jutott titkot megőrzőm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen
végzem, minden igyekezetemmel a német nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során
anyanyelvűnk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.
(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Sásd, 2019. október 29.

_) L-J
Galambosné Wágner Éva
képviselő

h

E sküokm ány

..Én Hermann Istvánné, mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti német
nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során
nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a
tudomásomra jutott titkot megőrzőm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen
végzem, minden igyekezetemmel a német nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során
anyanyelvűnk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.
(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Sásd, 2019. október 29.

I
)

Hermáim Istvánné
képviselő

E sküokm ány
)
mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti német
nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy elnökhelyettesi tisztségem ellátása
során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom,
a tudomásomra jutott titkot megőrzőm, munkámat választóim akaratához híven,
lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a német nemzetiség érdekeit képviselem,
ennek során anyanyelvűnk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok
fáradozni.
(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Sásd, 2019. október 29.

elnökhelyettes

E sküokm ány

„Én
tó), mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti német
nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy elnöki tisztségem ellátása során
nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a
tudomásomra jutott titkot megőrzőm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen
végzem, minden igyekezetemmel a német nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során
anyanyelvűnk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.
(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Sásd, 2019. október 29.

E sküokm ány

„Én Kugl József, mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti német nemzetiségi
közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi
közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra
jutott titkot megőrzőm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem,
minden igyekezetemmel a német nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvűnk,
hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.
(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Sásd, 2019. október 29.

Kugl József
képviselő

