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Német Nemzetiségi Önkormányzat 
8564 Ugod, Kossuth u. 32. 
 
Szám: U/299-8/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Ugod Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. október 25. napján 18 órakor 
megtartott alakuló nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Ugod, Kossuth u. 32. sz. – NNÖ irodája 
 
Jelen voltak: 
A./ Német Nemzetiségi Önkormányzati tagok: Farkas Mihályné, Hipság István, Szabó 
Norbert, Szabó Mihályné, Havasi Károly Zoltánné képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Meghívott: 
- Bertalan Matild HVB elnökhelyettes 
 
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény (továbbiakban: Nektv.) 87. § (1) bekezdés alapján a nemzetiségi önkormányzat 
testületének alakuló ülését az illetékes választási bizottság elnöke a választást követő tizenöt 
napon belüli időpontra hívja össze. Az idei évben a választások október 13-án voltak, így a 
mai napra az alakuló ülés összehívásra került a törvényben szabályozott határidőn belül. 
Az Nektv. 87. § (5) bekezdése szerint az alakuló ülést a jelenlévő legidősebb nemzetiségi 
önkormányzati képviselő, mint korelnök vezeti. 
 
Szabó Mihályné korelnök köszönti a megjelenteket, a képviselőket, a jegyző asszonyt, a 
választási bizottság elnökhelyettesét.  
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen valamennyi képviselő megjelent, 
s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását. 
 

N A P I R E N D 
 

 T á r g y : E l ő a d ó : 
 
1. Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság Bertalan Matild 

elnökének tájékoztatója a választás eredményéről HVB elnökhelyettes 
megbízólevelek átadása 

 
2. Nemzetiségi képviselők eskütétele Bertalan Matild 
 HVB elnökhelyettes 
 
3. Elnök és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása Szabó Mihályné 

 korelnök 
 
4. Elnökhelyettes megválasztása NNÖ elnök 
 
5. Vegyes ügyek  
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Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod tudomásul veszi 
a HVB elnökhelyettes napirendre vonatkozó 
előterjesztését. 
 

 
 

N A P I R E N D     T Á R G Y A L Á S A : 
 
 
 
1./ N a p i r e n d : Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság elnökének tájékoztatója a 
választás eredményéről, megbízólevelek átadása 
E l ő a d ó : Bertalan Matild HVB elnökhelyettes 
 
Szabó Mihályné korelnök felkéri Bertalan Matild, a választási bizottság elnökhelyettesét, hogy 
ismertesse a 2019. október 13-i nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményét. 
 
Bertalan Matild választási bizottság elnökhelyettese ismerteti 2019. október 13-i nemzetiségi 
önkormányzati képviselő választás eredményét a melléklet szerint. 
 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : Nemzetiségi képviselők eskütétele 
E l ő a d ó : Bertalan Matild HVB elnökhelyettes 
 
Szabó Mihályné korelnök elmondja, hogy az Nektv. 100. § alapján a nemzetiségi 
önkormányzati képviselő és a nemzetiségi települési önkormányzati képviselő az alakuló 
ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen - választása szerint - anyanyelvén vagy 
magyarul, vagy mindkét nyelven - választása szerint - esküt vagy fogadalmat tesz. 
 
Bertalan Matild HVB elnökhelyettes előtt a német nemzetiségi önkormányzati képviselők 
leteszik az esküt: 
 
Én ……………………… (név), 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 megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, 
lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a német nemzetiség érdekeit képviselem, 
ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok 
fáradozni. 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen! 
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3./ N a p i r e n d : Elnök és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
E l ő a d ó : Szabó Mihályné korelnök 
 
Szabó Mihályné korelnök elmondja, az Nektv. 88. § (1) alapján az alakuló ülésen a 
nemzetiségi önkormányzat a testületének tagjai közül megválasztja az önkormányzat 
elnökét. 
Az Nektv. 95. § (3) bekezdése értelmében a jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a testület 
által a képviselők közül kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.  
Javaslatot tesz az elnökre Havasi Károly Zoltánné és a jegyzőkönyv hitelesítőre Hipság István 
személyében. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

36/2019./X.25./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Ugod határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod Havasi Károly 
Zoltánné képviselőt választja meg elnöknek. 
Határidő: azonnal 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

37/2019./X.25./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Ugod határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod Hipság István 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök 
 

 
 
4./ N a p i r e n d : Elnökhelyettes megválasztása 
E l ő a d ó : Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök 
 
Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök elmondja, hogy az Nektv. 105. § (1) bekezdése 
értelmében az alakuló ülésen a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a tagjai 
közül az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest 
választ.  
Javaslatot tesz Szabó Norbert képviselő személyében az elnökhelyettes tisztségre. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

38/2019./X.25./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Ugod határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod Szabó Norbert 
képviselőt választja meg elnökhelyettesnek. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök 
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5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod Szervezeti és Működési Szabályzata 
E l ő a d ó : Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – U/246/2019.sz.üi.) 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
39/2019./X.25./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Ugod határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod elfogadja Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Ugod Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök 
 Szabó Norbert NNÖ elnökhelyettes 

 
 
 
b./ Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja 
E l ő a d ó : Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Havasi Károly Zoltánné elnök javasolja, hogy a tagok kapjanak havi bruttó 4.000,-Ft 
tiszteletdíjat, minden évben november 15. napjáig. Ezt a tagok az alakuló üléstől számított 
idővel kapják, az önkormányzat 2019. évi működési támogatása terhére. 
 
Szabó Norbert elnökhelyettes javasolja, hogy az elnök kapjon havi bruttó 18.000,-Ft összeget 
az elnöki feladatok ellátásáért. Javasolja, hogy a kifizetés egy évben egyszer történjen, minden 
évben november 15. napjáig, az önkormányzat 2019. évi működési támogatása terhére. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

40/2019./X.25./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Ugod határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod az elnöknek 
havi bruttó 18.000,-Ft tiszteletdíjat, a tagoknak havi 
bruttó 4.000,-Ft tiszteletdíjat állapít meg, az alakuló ülés 
napjától. 
A tiszteletdíjak kifizetése minden évben egyszer, 
november 15. napjáig történik. 
Az önkormányzat a tiszteletdíjak fedezetét, az éves 
működési támogatása terhére biztosítja. 
A testület felhatalmazza az elnököt és az elnökhelyettest 
az ezzel kapcsolatos megbízási szerződések megkötésére 
és aláírására. 
Határidő: Minden év november 15-ig. 
Felelős : Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök 

 Szabó Norbert NNÖ elnökhelyettes 
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c./ Német Nemzetiségi Múzeummal kapcsolatos feladatok 
E l ő a d ó : Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Havasi Károly Zoltánné elnök javasolja, hogy Szabó Mihályné, aki eddig is szervezte a 
múzeumot, a múzeumi feladatok ellátásáért kapjon az ez évi feladataiért havi bruttó 10.000,-
Ft összeget, összesen 120.000,-Ft-ot, 2019. november 15-ig történő kifizetési határidővel, az 
önkormányzat aktuális évi működési támogatása terhére. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

41/2019./X.25./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Ugod határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szabó Mihályné 
tagnak a Német Nemzetiségi Múzeummal kapcsolatos 
feladataiért havi bruttó 10.000,-Ft összeget állapít meg 
2019. január 1. napjától. 
A juttatás kifizetése minden évben egyszer, november 15. 
napjáig történik. Ennek fedezetét az önkormányzat, az 
aktuális évi működési támogatása terhére biztosítja. A 
testület felhatalmazza az elnököt az ezzel kapcsolatos 
megbízási szerződés megkötésére és aláírására. 
Határidő: Minden év november 15-ig. 
Felelős: Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök 

               
 
Havasi Károly Zoltánné. elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a Nektv. 103. § (1) bekezdése 
alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított 30 napon belül, 
majd ezt követően minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 
 
 
Havasi Károly Zoltánné elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra 50 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
Havasi Károly Zoltánné Hipság István 
elnök jkv. hitelesítő 
  
 


