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Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat  
8561 Adásztevel, Árpád u. 22. 
 
Szám: 118-2/7/2010 

Jegyzőkönyv 
Készült: Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én 18.00 órakor az 
adászteveli Művelődési házban megtartott alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő: Major Zsolt, Németh József, Barcza Attila, 
Böröczki Eszter  
 
Meghívottak: Rosta Attila, a Helyi Választási Bizottság elnöke, Kocsi Károly SzSzB elnöke, Fodor 
Béla polgármester, Pappné Szóka Lilla jegyző.    
 
Major Zsolt, a helyi német kisebbségi önkormányzat képviselője, korelnök, köszönti az alakuló 
ülésen jelenlévőket. A kisebbségi önkormányzat alakuló ülését 18.00 órakor megnyitja és az ülés 
határozatképességét megállapítja arra figyelemmel, hogy a 4 fő szavazásra jogosult kisebbségi 
képviselő közül mindenki jelen van. 
 
Major Zsolt, korelnök javaslatára a kisebbségi önkormányzat testülete 4 „igen” szavazattal, „nem” 
szavazat és „tartózkodás” nélkül az alábbi napirend tárgyalását fogadja el: 
(Meghívó a jkv. 1. sz. melléklete) 
 

N A P I R E N D: 
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás 
eredményéről - Megbízólevelek átadása 
 
      Előadó: Rosta Attila, a HVB elnöke 
 
2. A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele 
 
      Előadó: Rosta Attila, a HVB elnöke 
 
3. A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása 
   
    Előadó: Major Zsolt korelnök  
 
4. A kisebbségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása 
     
    Előadó: …………………., az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
5. A kisebbségi önkormányzat tagjainak tiszteletdíjának megállapítása 
      
   Előadó: Pappné Szóka Lilla, körjegyző 
 
6. A kisebbségi önkormányzat üléséről készült jegyzőkönyvek állandó hitelesítőjének 
megválasztása 
 
        Előadó: ………………….., az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
7. Egyéb ügyek 
 
        Előadó: ……………….…., az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 



1. NAPIRENDI PONT   
 
Tárgy: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás 
eredményéről  
 
          Előadó: Rosta Attila, a HVB elnöke  
 
Major Zsolt, korelnök: felkéri a HVB elnökét a tájékoztató megtartására 
 
Rosta Attila, HVB elnök: Tisztelt Kisebbségi Önkormányzati Képviselők! Kedves Vendégeink! A 
Helyi Választási Bizottság és a magam nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a 
Kisebbségek önkormányzati alakuló ülésén. 
Bizottságunk a helyi kisebbségi önkormányzati választásokat 2010. október 3-ra tűzte ki. A 
kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt július 15. napig lehetett kérni a választási iroda 
vezetőjétől.  
A kisebbségi névjegyzékbe 41 fő kérte felvételét, melyből 6 fő indult a választásokon képviselő 
jelöltként. 
A választás a települési képviselők és polgármester választásától elkülönülten, külön helyiségben, 
szavazatszámláló bizottság közreműködésével zajlott le. Az Adászteveli Helyi Választási Bizottság 
elnökeként tájékoztatom Önöket, hogy a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi kisebbségi 
önkormányzati választás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, azok maradéktalan 
betartásával, rendben lezajlott. 
A szavazás reggel 6.00 órától este 19.00 óráig tartott az Adásztevel, Árpád u. 64. szám alatti 
helyiségben. A választási névjegyzéken szereplő 41 főből 29 fő jelent meg a szavazáson és adta le 
voksait a képviselő jelöltekre. Ez a megjelenési arány 70,07%-os részvételt jelent. 
Az érvényes szavazólapok száma: 29 db volt, érvénytelen szavazólapunk nem volt. 
A Helyi Választási Bizottság a beérkezett jegyzőkönyv alapján állapította meg a kisebbségi 
önkormányzati képviselő választás eredményét, így természetesen a kisebbségi önkormányzat 
képviselő tagjait is. 
Ismertetem a választás eredményét:  
 
Adászteveli Német Kisebbség:   92 érvényes szavazat  
1. Major Zsolt                23 szavazat 
2. Böröczki Eszter              13 szavazat 
3. Németh József                                23 szavazat 
4. Németh Zoltán   11 szavazat 
5. Böröczki Lajosné     8 szavazat 
6. Barcza Attila                         14 szavazat  
 
A választás eredményes volt, mivel van olyan 4 képviselő – jelölt, aki érvényes szavazatot kapott. 
A szavazatok eredményeképpen a megválasztott képviselők a következők: 
 
1. Major Zsolt 
2. Böröczki Eszter 
3. Németh József 
4. Barcza Attila 
 
A megválasztott képviselőknek a HVB és a magam nevében gratulálok és kívánok nagyon jó és 
eredményes munkát, ehhez türelmet, kitartást és nagyon jó egészséget. 
 
Major Zsolt, korelnök: köszöni a tájékoztatást. Ezután kérdezi, hogy van e hozzászólás, kérdés? 
 
Fodor Béla, polgármester: Köszöntötte a megalakult kisebbségi önkormányzat képviselő-
testületének tagjait. Az együttműködés reményében jó munkát kíván.  



Pappné Szóka Lilla, körjegyző: Köszönti a kisebbségi önkormányzat képviselőit. Elmondja, hogy 
a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének munkáját segíteni fogja. Jó munkát kíván az 
Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
Major Zsolt, korelnök  elrendeli a szavazást a Helyi Választási Bizottság elnöke által adott 
tájékoztató tudomásulvétele tárgyában:  
 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete 4 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
„tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozta: 
 

29/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 
Testülete a Helyi Választási Bizottságnak a választás 
eredményéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi és 
jóváhagyja. 
 

2. NAPIRENDI PONT   
 
 Tárgy: A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása      
         
         Előadó: Rosta Attila, a HVB elnöke  
(A képviselők által aláírt eskü szövege a jkv. 2. számú melléklete) 
 
Major Zsolt, korelnök  felkéri a HVB elnökét, hogy a képviselőktől az esküt vegye ki, majd adja át 
a megbízóleveleket. 
 
Rosta Attila, HVB elnök felkéri a képviselőket, hogy az ünnepélyes eskütételhez álljanak fel és 
mondják utána az eskü szövegét. (az eskü szövege a jkv. 2. számú melléklete) 
 
Rosta Attila, HVB elnök megállapítja, hogy a kisebbségi önkormányzati képviselők a törvényben 
előírt esküt letették.  
 
Ezt követően a képviselőknek a következő 4 éves ciklusra szóló megbízóleveleket átadja. A testület 
munkájához sok sikert, jó egészséget kíván. 
 
 3. NAPIRENDI PONT   
 
  Tárgy: A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása    
                                   
        Előadó: Pappné Szóka Lilla, körjegyző  
 
Major Zsolt, korelnök:  felkéri a körjegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a kisebbségi 
önkormányzatot az elnök választásának módjáról 
 
Pappné Szóka Lilla, körjegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A kisebbségi önkormányzat alakuló 
ülésének kötelező napirendi pontja az önkormányzat elnökének megválasztása. A nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/C § (3) bekezdése kimondja, hogy a 
települési kisebbségi önkormányzat az át nem ruházható feladat- és hatáskörben dönt – többek 
között – elnökének és elnökhelyettesének megválasztásáról. Ugyanezen törvény 30/N § (1) 
bekezdése előírja, hogy a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt 
választ. Az elnök személyére bármelyik képviselő-testületi tag javaslatot tehet. Az önkormányzati 
törvény 12. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a testület az elnököt és az elnökhelyettest titkos 



szavazással is megválaszthatja. Kérem, a Képviselő-testületet szavazzon arról, hogy az elnököt 
titkos szavazással választja-e meg. 
 
A Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, egyhangú szavazással úgy foglalt állást, hogy az 
önkormányzat elnökét nyílt szavazással választja meg.  
 

30/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 
képviselő testülete döntött arról, hogy az 
önkormányzati törvény 12. § (6) bekezdése 
értelmében a kisebbségi önkormányzat elnökét nyílt 
szavazással választja meg. Utasítja a korelnököt, 
hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 
Felelős: Major Zsolt, korelnök 
Határidő: Azonnal 
 

Major Zsolt korelnök: Megköszöni a körjegyző asszony tájékoztatását. Kéri a testület tagjait, 
tegyenek javaslatot az elnök személyére.  
Indítványozza, hogy az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének Németh József 
képviselőt válassza meg a testület. 
 
A korelnök javaslatán kívül további javaslat nem hangzott el. 
 
Németh József képviselő bejelenti személyes érintettségét. Az elnök személyének választásáról 
szóló döntéshozatalban nem kíván részt venni. Közli a jelenlévőkkel, hogy megválasztása esetén az 
elnöki tisztséget vállalja. 
 
Major Zsolt korelnök  elrendeli a szavazást Németh József képviselő elnök választására vonatkozó 
döntéshozatalból való kizárásáról: 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, 3 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 1 „tartózkodás” 
mellett  meghozta a következő határozatát:  
 

31/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 
képviselő testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/H §. /2/ 
bekezdésében foglaltak értelmében Németh József 
képviselő személyes érintettsége miatt tett 
bejelentésére az elnökválasztásról történő 
szavazáskor a döntéshozatalból kizárja. Utasítja a 
korelnököt, hogy a határozat végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Major Zsolt, korelnök 
Határidő: Azonnal 

 
Major Zsolt, korelnök elrendeli a szavazást javaslatáról, Németh József képviselő elnökké való 
megválasztásáról: 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, 3 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” 
nélkül meghozta a következő határozatát:  
 
 
 



32/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 
képviselő testülete az Adászteveli Német 
Kisebbségi Önkormányzat társadalmi 
megbízatású elnökének Németh József kisebbségi 
képviselőt megválasztja. 

 
Major Zsolt korelnök  gratulál Németh József elnökké való megválasztásához. Munkájához sok 
sikert, kitartást és egészséget kíván! 
Az ülés vezetését az elnöknek átadja. 
 
Németh József, elnök köszöni a megválasztását. Igyekszik legjobb tudása szerint a kisebbség 
ügyeit szolgálni. Szeretné, ha méltó lenne a testület bizalmára.  
Az ülés további vezetését átveszi. 
 
4. NAPIRENDI PONT   
 
 Tárgy: A kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása     
                                  
               Előadó: Németh József, elnök 
   
Németh József, elnök: felkéri a körjegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a kisebbségi 
önkormányzatot az elnökhelyettes választásának módjáról 
 
Pappné Szóka Lilla, körjegyző: az elnökhelyettes választásáról ugyanaz, az elnökválasztás 
kapcsán érintett jogszabály rendelkezései az irányadóak az alábbiak szerint: 
A kisebbségi önkormányzat alakuló ülésének kötelező napirendi pontja az önkormányzat elnökének 
megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/C § 
(3) bekezdése kimondja, hogy a települési kisebbségi önkormányzat az át nem ruházható feladat- és 
hatáskörben dönt – többek között – elnökének és elnökhelyettesének megválasztásáról. Ugyanezen 
törvény 30/N § (1) bekezdése előírja, hogy a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül társadalmi 
megbízatású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású 
elnökhelyettest választ. Az elnök személyére bármelyik képviselő-testületi tag javaslatot tehet. Az 
önkormányzati törvény 12. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a testület az elnököt és az 
elnökhelyettest titkos szavazással is megválaszthatja. Kérem, a Képviselő-testületet szavazzon arról, 
hogy az elnökhelyettest titkos szavazással választja-e meg. 
 
A Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, egyhangú szavazással úgy foglalt állást, hogy az 
önkormányzat elnökhelyettesét nyílt szavazással választja meg.  
 

33/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 
képviselő testülete döntött arról, hogy az 
önkormányzati törvény 12. § (6) bekezdése 
értelmében a kisebbségi önkormányzat 
elnökhelyettesét nyílt szavazással választja meg. 
Utasítja az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Németh József, elnök 
Határidő: Azonnal 
 

Németh József, elnök: Megköszöni a körjegyző asszony tájékoztatását. Kéri a testület tagjait, 
tegyenek javaslatot az elnökhelyettes személyére.  



Indítványozza, hogy az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettesének Major 
Zsolt képviselőt válassza meg a testület. 
 
Az elnök javaslatán kívül további javaslat nem hangzott el. 
 
Major Zsolt képviselő bejelenti személyes érintettségét. Az elnökhelyettes személyének 
választásáról szóló döntéshozatalban nem kíván részt venni. Közli a jelenlévőkkel, hogy 
megválasztása esetén az elnökhelyettesi tisztséget vállalja. 
 
Németh József elnök elrendeli a szavazást Major Zsolt képviselő elnökhelyettes választására 
vonatkozó döntéshozatalból való kizárásáról: 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, 3 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 1 „tartózkodás” 
mellett  meghozta a következő határozatát:  
 

34/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 
képviselő testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/H §. /2/ 
bekezdésében foglaltak értelmében Major Zsolt 
képviselő személyes érintettsége miatt tett 
bejelentésére az elnökhelyettes választásról történő 
szavazáskor a döntéshozatalból kizárja. Utasítja az 
elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Németh József, elnök 
Határidő: Azonnal 

 
Németh József, elnök elrendeli a szavazást javaslatáról, Major Zsolt képviselő elnökhelyettessé 
való megválasztásáról: 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, 3 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” 
nélkül meghozta a következő határozatát:  
 

35/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 
képviselő testülete az Adászteveli Német 
Kisebbségi Önkormányzat társadalmi 
megbízatású elnökhelyettesének Major Zsolt 
kisebbségi képviselőt megválasztja. 

 
Németh József elnök gratulál Major Zsolt elnökhelyettessé való megválasztásához. Munkájához 
sok sikert, kitartást és egészséget kíván! 
 
Major Zsolt, elnökhelyettes köszöni a megválasztását. Igyekszik legjobb tudása szerint a 
kisebbség ügyeit szolgálni. Szeretné, ha méltó lenne a testület bizalmára.  
 
5. NAPIRENDI PONT   
 
Tárgy: A kisebbségi önkormányzat tagjainak tiszteletdíjának megállapítása 
 Előadó: Pappné Szóka Lilla, körjegyző 
 



Németh József, elnök felkéri a körjegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a kisebbségi önkormányzat 
testületét a tiszteletdíjak megállapítására vonatkozó jogszabályról, illetve a rendelkezésre álló 
pénzeszközökről. 
 
Pappné Szóka Lilla, körjegyző: elmondja, hogy a képviselői tiszteletdíjakról a többször 
módosított, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/Q. § 
/1/-/6/ bekezdése rendelkezik  
/1/ A települési kisebbségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, 
valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának - a települési kisebbségi 
önkormányzat költségvetése terhére - tiszteletdíjat állapíthat meg. 
/2/ A települési kisebbségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a 
köztisztviselői illetményalap háromszorosa, elnökhelyettes esetében nem érheti el az elnök részére 
megállapított összeget. 
/3/ Bizottság elnöke, tagja esetében a tiszteletdíj nem lehet magasabb a kisebbségi önkormányzat 
elnöke tiszteletdíjának 30%-ánál. 
/4/ A települési kisebbségi önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb a települési 
kisebbségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának 25%-ánál. 
/5/ Az elnök és az elnökhelyettes tiszteletdíját a települési kisebbségi önkormányzat képviselő-
testülete összegszerűen állapítja meg. 
/6/ Az elnök tiszteletdíjat, más járandóságot - a költségtérítés kivételével - nem vehet fel a 
kisebbségi önkormányzat által létrehozott közalapítványban, közhasznú társaságban végzett 
tevékenységéért. 
 
A köztisztviselői illetményalap: 38.650 Ft 
A kisebbségi önkormányzat költségvetésében a tiszteletdíjakra tervezett összeg: 246 ezer Ft, 
melyből felhasználásra került: 205 ezer Ft. Az év hátralévő részére rendelkezésre áll: 41 ezer Ft (2 
havi tiszteletdíj fedezetéül). 
 
Elnök tiszteletdíja: 8.400 Ft/hó 
Elnökhelyettes tiszteletdíja: 5.800 Ft/hó 
Tagok tiszteletdíja: 2.100 Ft/hó 
 
Kéri a testületet, hogy a tiszteletdíjak összegére a fentiekben elhangzottakra tekintettel tegyenek 
javaslatot. Kéri, hogy – a könnyebb számfejtés érdekében – a tiszteletdíjak összegére 100 Ft-ra 
kerekített összegben tegyenek javaslatot. 
 
Németh József, elnök megköszöni a körjegyző asszony tájékoztatását. Az elhangzottakra 
tekintettel kezdeményezi a testület tagjainak, hogy az idei évben ne változtassanak a tiszteletdíjak 
költségvetésben szereplő összegén. Kéri a javaslatokat. 
 
Böröczki Eszter, képviselő kezdeményezi, hogy az elnök tiszteletdíja 8.400 Ft/hó összegben 
kerüljön megállapításra. 
 
A képviselő javaslatán kívül más javaslat nem hangzott el. 
 
Németh József, elnök bejelenti személyes érintettségét az elnök tiszteletdíjának megállapítására 
vonatkozó döntéshozatal kapcsán. A döntéshozatalban részt venni nem kíván. 
 
Major Zsolt, elnökhelyettes elrendeli a szavazást Németh József elnök tiszteletdíjára vonatkozó 
döntéshozatalból való kizárásáról: 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, 3 „ igen”  szavazattal, „nem” szavazat és 1 
„tartózkodás”  mellett  meghozta a következő határozatát:  
 



36/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 
képviselő testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/H §. /2/ 
bekezdésében foglaltak értelmében Németh József 
elnök személyes érintettsége miatt tett bejelentésére 
az elnök tiszteletdíjáról történő szavazáskor a 
döntéshozatalból kizárja. Utasítja az elnökhelyettest, 
hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 
Felelős: Major Zsolt, elnökhelyettes 
Határidő: Azonnal 

 
Major Zsolt, elnökhelyettes elrendeli a szavazást Böröczki Eszter képviselő javaslatáról, miszerint 
az elnök tiszteletdíját 8.400 Ft/hó összegben határozza meg a testület. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, 3 „ igen”  szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás”  
nélkül meghozta a következő határozatát:  
 

37/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 
képviselő testülete úgy határoz, hogy az Adászteveli 
Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének – 
Németh József – tiszteletdíját a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 1993.LXXVII. törvény 
30/Q. § /5/ bekezdése értelmében 2010. október 14. 
napjától elnöki tisztsége betöltése idejére 8.400 
Ft/hó, azaz Nyolcezer-négyszáz forint/hó összegben 
állapítja meg. A kisebbségi önkormányzat felkéri az 
elnökhelyettest, hogy a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
Felelős: Major Zsolt, elnökhelyettes 
Határidő: Azonnal 

 
Németh József, elnök kezdeményezi, hogy az elnökhelyettes tiszteletdíja 5.800 Ft/hó összegben 
kerüljön megállapításra. 
 
Az elnök javaslatán kívül más javaslat nem hangzott el. 
 
Major Zsolt, elnökhelyettes bejelenti személyes érintettségét az elnök tiszteletdíjának 
megállapítására vonatkozó döntéshozatal kapcsán. A döntéshozatalban részt venni nem kíván. 
 
Németh József, elnök elrendeli a szavazást Major Zsolt elnökhelyettes tiszteletdíjára vonatkozó 
döntéshozatalból való kizárásáról: 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, 3 „ igen”  szavazattal, „nem” szavazat és 1 
„tartózkodás”  mellett  meghozta a következő határozatát:  
 
 

38/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 
képviselő testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/H §. /2/ 
bekezdésében foglaltak értelmében Major Zsolt 
elnökhelyettes személyes érintettsége miatt tett 



bejelentésére az elnökhelyettes tiszteletdíjáról történő 
szavazáskor a döntéshozatalból kizárja. Utasítja az 
elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Németh József, elnök 
Határidő: Azonnal 

 
Németh József, elnök elrendeli a szavazást javaslatáról, miszerint az elnökhelyettes tiszteletdíját 
5.800 Ft/hó összegben határozza meg a testület. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, 3 „ igen”  szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás”  
nélkül meghozta a következő határozatát:  
 

39/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 
képviselő testülete úgy határoz, hogy az Adászteveli 
Német Kisebbségi Önkormányzat 
elnökhelyettesének – Major Zsolt – tiszteletdíját a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
1993.LXXVII. törvény 30/Q. § /5/ bekezdése 
értelmében 2010. október 14. napjától 
elnökhelyettesi tisztsége betöltése idejére 5.800 
Ft/hó, azaz Ötezer-nyolcszáz forint/hó összegben 
állapítja meg. A kisebbségi önkormányzat felkéri az 
elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 
Felelős: Németh József, elnök 
Határidő: Azonnal 

 
Németh József, elnök a határozathozatalt követően kezdeményezi, hogy a további két tagjának 
tiszteletdíja 2.100 Ft/hó összegben kerüljön meghatározásra. 
 
További javaslat nem hangzott el. 
 
Németh József, elnök elrendeli a szavazást javaslatáról, miszerint a tagok tiszteletdíja 2.100 Ft/hó 
legyen. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 „ igen”  szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás”  
nélkül meghozta a következő határozatát:  
 

40/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 
képviselő testülete úgy határoz, hogy az Adászteveli 
Német Kisebbségi Önkormányzat tagjainak – Barcza 
Attila, Böröczki Eszter – tiszteletdíját a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.LXXVII. 
törvény 30/Q. § /5/ bekezdése értelmében 2010. 
október 3. napjától képviselői megbízásuk idejére 
2.100 Ft/hó, azaz Kettőezer-egyszáz forint/hó 
összegben állapítja meg. A kisebbségi önkormányzat 
felkéri az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
Felelős: Németh József, elnök 
Határidő: Azonnal 

 



6. NAPIRENDI PONT   
 
Tárgy: A kisebbségi önkormányzat üléséről készült jegyzőkönyvek állandó hitelesítőjének 
megválasztása 
 
 Előadó: Németh József, elnök 
 
Németh József, elnök javasolja, hogy a testületi ülésekről készült jegyzõkönyvek, beleértve a mait 
is, hitelesítésére az új, 2010-2014-es ciklusban állandó hitelesítõt jelöljön ki a testület (Ezzel 
módosítaná a 1/2010./I.6./A.N.K.Ö.T-i határozatot, melyben állandó jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Németh József képviselő lett megjelölve.). Állandó hitelesítőnek Böröczki Eszter kisebbségi 
képviselőt javasolja. Amennyiben az ülésen Böröczki Eszter kisebbségi képviselő nincs jelen, a 
testület Barcza Attila kisebbségi képviselőt jelölje ki. Egyébként csak bejelentés formájában az ülés 
elején jelenik meg a jegyzőkönyv hitelesítő személye, számozott határozat csak akkor készül róla, 
ha kijelölésre van szükség. Egyúttal tájékoztatja a testületet, hogy Böröczki Eszter képviselő és 
Barcza Attila kisebbségi képviselő előzetes megbeszélésük alapján ezzel egyetértett.  
Kérdezi Böröczki Eszter képviselőt és Barcza Attila kisebbségi képviselőt, hogy fenntartják-e 
egyetértésüket?  
 
Böröczki Eszter képviselő válasza: igen.  
Barcza Attila képviselő válasza: igen. 
 
Németh József, elnök kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni a javaslathoz.  
 
Hozzászólás hiányában az elnök indítványáról a határozathozatalt elrendeli. 
        
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete 4 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
“tartózkodás” nélkül a következõ határozatot hozta: 
 
             41/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: 

Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy 
határoz, hogy módosítja az 1/2010./I.6./A.N.K.Ö.T-i 
határozatot, amiben állandó jegyzőkönyv hitelesítőnek Németh 
Józsefet jelölte meg, helyette 2010.évben az ülésekről készült 
jegyzőkönyvek állandó hitelesítésére az alábbi személyeket 
jelöli ki: 
1. Böröczki Eszter kisebbségi képviselő hitelesíti a 
jegyzőkönyvet minden alkalommal, amikor a kisebbségi ülésen 
jelen van. 
2. Barcza Attila kisebbségi képviselő hitelesíti a jegyzőkönyvet 
akkor, ha Böröczki Eszter kisebbségi képviselő az ülésen nincs 
jelen.  
Utasítja az elnököt, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon 
el.  

                               Felelõs: Németh József kisebbségi elnök 
             Határidõ: folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. NAPIRENDI PONT – Egyéb ügyek  
 
Tárgy: A vörösiszap katasztrófa áldozatainak támogatása  
 
 Előadó: Németh József, elnök 
 
Németh József, elnök elmondja, hogy mély megrendüléssel figyeli a kolontári és devecseri 
polgárok tragédiáját, amit a vörösiszap áradata okozott a településeken. Javasolja, hogy az 
Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat támogassa – lehetőségeihez mérten – a rászorulókat. 
Fodor Béla polgármesterrel egyeztetett, aki felhívta a figyelmét, hogy a Pápai Többcélú Kistérségi 
Társulás bankszámlájára lehet küldeni a támogatásokat, aki majd továbbadják a két szerencsétlen 
sorsú település számára. Elmondja, hogy átnézte a kisebbségi önkormányzat költségvetését és 
javasolja, hogy egy kis év végi spórolással – irodaszerek, tüzelőanyag, stb. – elő lehetne teremteni a 
költségvetésben ezt az összeget. 20.000 Ft-ot javasol. 
 
Major Zsolt, elnökhelyettes egyet ért az elnökkel, hogy a kisebbségi önkormányzat lehetőségeihez 
mérten támogassa a károsultakat. Az ő javaslata azonban 30.000 Ft. 
 
Németh József, elnök visszavonja 20.000 Ft-os előző javaslatát és a Major Zsolt által előterjesztett 
összeget támogatja. 
 
Németh József, elnök megkérdezi, hogy van e hozzászólás vagy más javaslat? 
 
Más hozzászólás, javaslat nem érkezett. 
 
Németh József, elnök elrendeli a szavazást a devecseri, kolontári áldozatok részére 30.000 Ft-os 
támogatás elfogadásáról. 
 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete 4 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
“tartózkodás” nélkül a következõ határozatot hozta: 
 
             42/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: 

Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy 
határoz, 30.000 Ft-tal támogatja a vörösiszap katasztrófa 
devecseri és kolontári áldozatait. Ezt az összeget a Pápai 
Többcélú Kistérségi Társulás számlájára utalja át, akik majd 
továbbítják a rászorult települések részére. 
Felelős: Németh József, elnök 
Határidő: Azonnal 

 
Tárgy: Nemzetiségi nyelv használata községi ünnepségeken  
 
 Előadó: Németh József, elnök 
 
Németh József, elnök elmondja, hogy szeretné, ha a november 13-án megrendezésre kerülő Idősek 
napján a község óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók német nyelvű műsorokkal is 
készülnének. Ezért javasolja, hogy kérjék fel az intézményvezetőket, hogy a gyerekekkel német 
előadásokat is tanuljanak be. 
 
Major Zsolt, elnökhelyettes üdvözli az ötletet. És javasolja, hogy ne csak az Idősek napjára, 
hanem lehetőség szerint minden községi ünnepre tanuljanak meg valamilyen német verset, dalt a 
gyerekek. Hadd lássák a falu lakosai, hogy milyen eredményes a német nyelv oktatása az óvodában 
és az iskolában. 
 



Böröczki Eszter képviselő javasolja, hogy fel lehetne kérni az Adászteveli Zenestúdiót is. 
 
Más hozzászólás, javaslat nem érkezett. 
 
Németh József, elnök elrendeli a szavazást a községi ünnepeken való német nyelv használatáról 
 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete 4 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
“tartózkodás” nélkül a következõ határozatot hozta: 
 
             43/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: 

Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy 
határoz, felkéri Gyimóthy Editet a Közös Fenntartású 
Adászteveli Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, hogy a közelgő 
Idősek napján – valamint lehetőség szerint a további 
ünnepségeken is – az óvodás gyermekekkel nemzetiségi műsort 
adjanak elő. 
Felelős: Németh József, elnök 
Határidő: Azonnal 
 
44/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy 
határoz, felkéri Horváth Kornéliát a Közös Fenntartású Ugodi 
Általános Művelődési Központ Német Nemzetiségi Általános 
Iskola Adászteveli Tagintézménye vezetőjét, hogy a közelgő 
Idősek napján – valamint lehetőség szerint a további 
ünnepségeken is – a tanulókkal nemzetiségi műsort adjanak elő. 
Felelős: Németh József, elnök 
Határidő: Azonnal 
 
45/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: 
Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy 
határoz, felkéri Bódainé Böröczky Anikót az Adászteveli 
Zenestúdió vezetőjét, hogy a közelgő Idősek napján – valamint 
lehetőség szerint a további ünnepségeken is – német dalokkal is 
lépjenek fel. 
Felelős: Németh József, elnök 
Határidő: Azonnal 
 

 
Németh József, elnök bejelenti, hogy az alakuló ülés napirendi pontjainak tárgyalása befejeződött. 
Megkérdezi, van-e valakinek még észrevétele, kérdése, javaslata. 
 
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  
 
Németh József, elnök megköszöni az alakuló ülésen való részvételt, és az ülést 18.30 órakor 
bezárja. 
 

K.m.f. 
 

    
Németh József        Böröczki Eszter 
elnök          képviselő, jkv.hitelesítő 
 
 



29/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: 2010.október 3-i választás eredményéről szóló tájékoztató 
elfogadása 
 
30/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: Döntés a kisebbségi önkormányzat elnökének nyílt 
szavazással való megválasztásáról 
 
31/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: Németh József kizárása a döntéshozatalból az 
elnökválasztásnál 
 
32/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: Németh József elnökké választása 
 
33/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: Döntés a kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének 
nyílt szavazással való megválasztásáról 
 
34/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: Major Zsolt kizárása a döntéshozatalból az elnökhelyettes 
választásnál 
 
35/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: Major Zsolt elnökhelyettessé választása 
 
36/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: Németh József elnök kizárása a döntéshozatalból 
tiszteletdíja megállapításánál 
 
37/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: Németh József elnök tiszteletdíjának megállapítása 8.400 
Ft/hó 
 
38/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: Major Zsolt elnökhelyettes kizárása a döntéshozatalból 
tiszteletdíja megállapításánál 
 
39/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: Major Zsolt elnökhelyettes tiszteletdíjának megállapítása 
5.800 Ft/hó 
 
40/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: Német kisebbségi önkormányzat tagjainak tiszteletdíjának 
megállapítása: 2.100 Ft/hó/fő 
 
41/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: Német kisebbségi önkormányzat üléseinek állandó 
jegyzőkönyvvezetőjének megválasztása Böröczki Eszter képviselő, távollétében Barcza Attila 
képviselő személyében 
 
42/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: A devecseri és kolontári vörösiszap katasztrófa 
áldozatainak támogatása: 30.000 Ft 
 
43/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: A Közös Fenntartású Adászteveli Napköziotthonos Óvoda 
óvodásainak nemzetiségi műsorra való felkéréséről 
 
44/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: A Közös Fenntartású Ugodi Általános Művelődési 
Központ Német Nemzetiségi Általános Iskola Adászteveli Tagintézményének tanulóinak 
nemzetiségi műsorra való felkéréséről 
 
45/2010./X.14./A.N.K.Ö.T-i határozat: Az Adászteveli Zenestúdió felkérése német nemzetiségi 
műsorban való részvételre 
 
 
 


