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Jegyzőkönyv 
 
Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 
21. napján tartott alakuló üléséről.  
 
Ülés helye:   Városháza Tanácskozóterme 
   Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
 
Jelen vannak:  Galambosné Wágner Éva, Hermann Istvánné, Kugl József, Ujhelyi 

Istvánné a HVB. Elnöke, Koszorús Tímea aljegyző, Tollár Mónika 
jegyzőkönyvvezető 

 
Igazolatlan távollét nem volt.  
 
Kugl József  korelnök köszöntötte a német nemzetiségi önkormányzat alakuló ülésén  
megjelent képviselőtestületi tagokat, Ujhelyi Istvánnét a HVB. elnökét  és a meghívottakat.  
 
Megállapította, hogy a megválasztott 3 fő képviselőből mind a 3 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg: 
 
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./  A képviselők eskütétele 
 
2./ Elnök megválasztása 
 Előadó: Kugl József korelnök 
 
3./ Elnökhelyettes megválasztása 
 Előadó: a megválasztott elnök 
 
4./ Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 
 Előadó: a megválasztott elnök 
 
 
1./  A képviselők eskütétele 
 Előadó:  Ujhelyi Istvánné a HVB elnöke 
 
/Eskü szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva/ 
 
Ujhelyi Istvánné a HVB elnöke kérte, hogy mindenki álljon fel, majd a képviselők utána 
mondták az eskü szövegét. A képviselők német és magyar nyelven esküt tettek. Az 
ünnepélyes eskütétel után mindenkinek gratulált, eredményes munkát kívánt és megkérte 
őket, hogy az esküokmányt aláírásukkal is hitelesítsék.  
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2./  Elnök megválasztása 
 Előadó:  Kugl József korelnök  
 
Kugl József korelnök elmondta, hogy a képviselőtestület tagjai közül a jelenlévőknek 
elnököt kell választani, javasolta, hogy Galambosné Wágner Évát képviselőt válasszák meg 
elnöknek. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezen kívül más napirendi javaslata. 
 
Más napirendi javaslat, kérdés, hozzászólás nem volt, kérte szavazzanak. 
 
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának  
 

18/2014.(X. 21.) NNÖ. számú határozata 
 

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselőtestülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökének  Galambosné Wágner Éva képviselőt megválasztotta.. 
 
Határidő:  azonnal és 2014. október 12.  
Felelős:  Kugl József korelnök 

 
Kugl József korelnök gratulált és átadta az ülés vezetését Galambosné Wágner Éva 
elnöknek.  
 
Galambosné Wágner Éva elnök megköszönte a testület bizalmát és átvette az ülés vezetését.  
 
 
3./  Elnökhelyettes megválasztása  
 Előadó: Galambosné Wágner Éva elnök  
 
 
Galambosné Wágner Éva elnök javaslatot tett az elnökhelyettesre Hermann Istvánné 
képviselő személyében. Hermann Istvánné képviselő a jelölést elfogadta  
Javasolta a testületnek, hogy Hermann Istvánné képviselőt válasszák meg elnökhelyettesnek. 
 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezen kívül más napirendi javaslata. 
 
 
Más napirendi javaslat, kérdés, hozzászólás nem volt, kérte szavazzanak. 
 
 
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:  
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Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának  

 
19/2014.(X. 21.) NNÖ. számú határozata 

 
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselőtestülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökhelyettesének  Hermann Istvánné képviselőt megválasztotta.. 
 
Határidő:  azonnal és 2014. október 12.  
Felelős:  Galambosné Wágner Éva elnök  

 
 
4./ Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 
 Előadó: Galambosné Wágner Éva elnök 
 
Galambosné Wágner Éva elnök javasolta, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek a testület 
működésének időtartamára válasszák meg Hermann Istvánné képviselőt.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezen kívül más napirendi javaslata. 
 
Más napirendi javaslat, kérdés, hozzászólás nem volt, kérte szavazzanak. 
 
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának  
 

20/2014.(X. 21.) NNÖ. számú határozata 
 

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata  
a testület működésének időtartamára  
jegyzőkönyv hitelesítőnek  
HERMANN ISTVÁNNÉ  képviselőt megválasztotta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős :   Galambosné Wágner Éva elnök 

 
 
E g y e b e k (Aktuális programok) 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy jegyző úr a megbízó levelek átadása kapcsán 
tájékoztatást nyújtott a vagyonnyilatkozatokról, a köztartozásról, továbbá a nemzetiségi 
önkormányzat képviselőtestülete működésének szabályairól szóló Szervezeti és Működési 
Szabályzatot a következő testületi ülésen kellene megtárgyalni.  
 
Galambosné Wágner Éva elnök elmondta, hogy 2014. november 14. napján, pénteken kerül 
megrendezésre a Márton-napi lámpás felvonulás. A korábbi évekhez hasonlóan ezen 
rendezvény keretében a lámpás dolgokhoz szükséges anyagok költségeit, majd a Közösségi 
Ház éttermében rendezett megvendégelés költségeit az önkormányzat vállalja.  



4 
 

 
Természetesen az egész esemény szervezésében részt vesznek, a program része lesz, hogy a 
sásdi templomba is bemennek. 
Javasolta, hogy az előterjesztésben felvázolt költségeket az önkormányzat biztosítsa.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezen kívül más napirendi javaslata. 
 
Más napirendi javaslat, kérdés, hozzászólás nem volt, kérte szavazzanak. 
 
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának  
 

21/2014.(X. 21.) NNÖ. számú határozata 
 

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a helyi német 
nemzetiségi népszokások újra felelevenítéseként ismét megrendezi 
hagyományos Márton-napi rendezvényét. 2014. november 14. napján 
(pénteken) kerül sor a Márton-napi lámpás felvonulásra. A nemzetiségi 
önkormányzat a rendezvényhez eszközöket (lámpás készülődés) és a 
megvendégelés költségeit biztosítja. 
A nemzetiségi önkormányzat a rendezvény szervezésében részt vesz és 
a nemzetiségi hagyományokra hivatkozva fellép a rendezvényen. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Galambosné Wágner Éva elnök 

 
 
Galambosné Wágner Éva elnök elmondta, hogy 2014. november 22-én lesz az „Elhurcoltak 
Sásd és környékéről” megemlékezés, mely szerint koszorúzás lenne majd az I. világháborús 
szobornál, ezután mise lenne, majd a TÉKÁ-ban lenne a kiállítás megnyitása, megemlékezés, 
fogadás.  
 
Hermann Istvánné elnökhelyettes tájékoztatta továbbá a testületet arról, hogy szándékukban 
áll meghívni a környező települések nemzetiségi önkormányzat elnökeit, tagjait és a 
települések polgármestereit. Ezen alkalomból szeretnék majd a vendégeket megvendégelni. 
 
Galambosné Wágner Éva elnök javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezen kívül más napirendi javaslata. 
 
 
Más napirendi javaslat, kérdés, hozzászólás nem volt, kérte szavazzanak. 
 
 
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
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Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának  
 

22/2014.(X. 21.) NNÖ. számú határozata 
 

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a sásdi és környékbeli 
német nemzetiségi lakosság múltjának, történelmének feltárása, a még 
élő emlékezet fenntartása és a múlt nehéz örökségének feldolgozása 
érdekében 2014. november 22-én (szombaton) „Elhurcoltak Sásd és 
környékéről” megemlékezést tart, melyre a környező települések 
nemzetiségi önkormányzatainak elnökeit, tagjait és a települések 
polgármestereit meghívják. 
A kiállítás, műsor és vendéglátás költségeit a nemzetiségi 
önkormányzat biztosítja.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős :   Galambosné Wágner Éva elnök 

 
 
Galambosné Wágner Éva elnök tájékoztatta a testületet, hogy az összetartozás jegyében 
pályázatot nyertek a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében, mely szerint 2014. november 
15. napján (szombaton) lesz Sásdon a „Városrészek Vetélkedője”. Ennek a pályázatnak a 
célja a közösségépítés. A Sásdi Deutsch Klub részt vesz ezen a rendezvényen. Ebben a 
szervezésben részt vesz Ujhelyi Csilla klubtag. Ezen a napon majd jelenléti ívet és fényképet 
is fognak készíteni.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezen kívül más napirendi javaslata. 
 
Más napirendi javaslat, kérdés, hozzászólás nem volt, kérte szavazzanak. 
 
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának  
 

23/2014.(X. 21.) NNÖ. számú határozata 
 

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a 2014. november 15. napján megrendezésre kerülő „Városrészek 
Vetélkedője” című rendezvényen a nemzetiségi önkormányzat 
bemutatja a német nemzetiségi kultúrát, német népdal kincset, 
hagyományőrző néptáncot, népviseletet.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős :   Galambosné Wágner Éva elnök 
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Hermann Istvánné elnökhelyettes tájékoztatta a testületet, hogy az idei évben is lesz 
karácsonyi vásár a Közösségi Házban, az ezzel kapcsolatos előkészületekről, költségekről a 
legközelebbi testületi ülésen tárgyalnak majd. 
 
 
Galambosné Wágner Éva elnök elmondta, hogy december 31-ig a tervek között szerepel 
még, hogy megrendezik majd az általános iskolával együttműködve a német nemzetiségi 
osztályban tanuló alsó tagozatos gyermekek részére a versmondó versenyt, de erről majd a 
következő testületi ülésen fognak tárgyalni.  
Tájékoztatta tovább a testületet, hogy az idei évben nem tartottak még közmeghallgatást, ezt 
még pótolni kell az év hátralévő részében.  
 
 
Miután több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, több napirendi pont nem volt,  
Galambosné Wágner Éva elnök mindenkinek megköszönte a megjelenést és az alakuló ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf.  
 
 
 

 
Galambosné Wágner Éva       Hermann Istvánné  
elnök          jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


