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JEGYZŐKÖNY  

Készült: a szerencsi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-ai alakuló ülésén a
polgármesteri hivatal nagytanácskozó termében, Szerencs, Rákóczi út 89. szám alatt.

Jelen vannak:
Árvai Attila képviselő 
Braun Istvánné képviselő 
Májer István képviselő 
Tóth Lászlóné képviselő 

Meghívottak:
Sájer István, a Helyi Választási Bizottság elnöke
Dr. Egeli Zsolt Szerencs Város alpolgármestere
Dr. Gadóczi Bertalan, Szerencs város jegyzője 
Dr. Barva Attila, Szerencs város aljegyzője  
Fodor Zoltánné, a polgármesteri hivatal munkatársa
Árvay László, a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás munkatársa
Árvay József

Sájer István, a Helyi Választási Bizottság elnöke köszönti a megválasztott képviselőket, 
majd ismerteti a német kisebbségi önkormányzati választás eredményét. Tájékoztatásul
elmondja, hogy a Helyi Választási Bizottság – mivel annak törvényi feltételei fennálltak –
kitűzte a német kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2010. október 3-ára.  38, 
magát német kisebbséghez tartozó választópolgár kérte felvételét a német kisebbségi
jegyzékbe. Egy jelölő szervezet állított jelölteket, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német 
Önkormányzatok Szövetsége. A választási bizottság a már ellenőrzött dokumentumokat 
megtekintette és a benyújtott nyomtatványokat alkalmasnak találta arra, hogy a jelölteket – 5
fő - nyilvántartásba vegye. A szavazatszámláló bizottság a választást szabályosan, pontosan és 
precízen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően bonyolította le. A Szavazatszámláló 
Bizottság munkája kapcsán jelzés, kifogás a Helyi Választási Bizottsághoz nem érkezett. A
Helyi Választási Bizottság még a szavazás éjszakáján megállapította az eredményt, mely ellen
jogorvoslat nem érkezett. A választási bizottság elnöke a német kisebbségi önkormányzati
választás eredményét az alábbiak szerint hirdeti ki:

A Német Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületébe kerültek (alfabetika szerint) :  

Árvai Attila 28 érvényes szavazattal
Braun Istvánné 26 érvényes szavazattal
Májer István 27 érvényes szavazattal
Tóth Lászlóné 25 érvényes szavazattal

Sájer István szerint a kisebbségi önkormányzati választás szakmai szempontból szabályosan,
jól szervezetten zajlott, ezért külön köszönetét tolmácsolja a Helyi Választási Iroda
vezetőinek és munkatársainak. A megválasztott képviselők munkájához sok sikert kíván.  

A képviselők Sájer István előtt leteszik a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. 
évi LXXVII. törvény 67. §-a szerinti esküt, majd átveszik a megbízóleveleiket és aláírják az
esküökmányt.
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Tóth Lászlóné megválasztott képviselő, mint korelnök – a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott 4 képviselőből 4 jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Javasolja, hogy az alakuló ülés jegyzőkönyv-hitelesítője Árvai Attila legyen, 
javaslatát szavazásra bocsátja, amit a testületi tagok 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadnak, és az alábbi határozatot hozzák:

1/2010. (X.13.) NKÖ
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

A Szerencsi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. október 13-ai 
alakuló ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjévé Árvai Attila képviselőt választja meg.  

Tóth Lászlóné javasolja, hogy az alakuló ülést a meghívóban közölt napirend szerint
folytassák le. A szavazásra bocsátott javaslattal a testületi tagok 4 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértenek, és az alábbi határozatot hozzák:

2/2010. (X.13.) NKÖ
Határozat
Tárgy: napirend elfogadása

A Szerencsi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. október 13-ai 
alakuló ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Napirend:
1. A Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének, elnök-helyettesének megválasztása
2. A juttatásokról való döntés

1. A Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének, elnök-helyettesének
megválasztása

Tóth Lászlóné korelnök javaslatot tesz a kisebbségi önkormányzat elnökének
megválasztására, Árvai Attila személyében. Ismerteti, hogy a javasolt személy előzetesen 
hozzájárult ahhoz, hogy nyílt ülésen, nyílt szavazással döntsenek a személyi kérdésben, illetve
nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a szavazásban részt kíván venni.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy nyílt ülésen,
nyílt szavazással döntsenek a személyi kérdésben, valamint az érintett részt vegyen a
szavazásban.

Tóth Lászlóné szavazásra bocsátja, hogy a német kisebbségi önkormányzat elnöke Árvai
Attila legyen. A testületi tagok a javaslattal 4 igen szavazattal, egyhangúlag egyet értenek,
és az alábbi határozatot hozzák:

3/2010.(X.13.) NKÖ
Határozat
Tárgy: a Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének megválasztása
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A Szerencsi Német Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján tagjai közül Árvai Attilát választja meg társadalmi megbízatású elnöknek.

Árvai Attila megköszönve képviselőtársai bizalmát, az ülés vezetését átveszi, majd javaslatot 
tesz arra, hogy a német kisebbségi önkormányzat elnökhelyettese Májer István legyen.
Ismerteti, hogy Májer István előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy nyílt ülésen, nyílt szavazással 
döntsenek a személyi kérdésben, illetve nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a szavazásban
részt kíván venni.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a bejelentést, és
egyben hozzájárul ahhoz, hogy az érintett személy részt vegyen a szavazásban.

Árvai Attila szavazásra bocsátja, hogy a német kisebbségi önkormányzat elnök-helyettese
Májer István legyen, mellyel a kisebbségi önkormányzat képviselői 4 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértenek, és az alábbi határozatot hozzák:

4/2010. (X.13.) NKÖ
Határozat
Tárgy: a Német Kisebbségi Önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása

A Szerencsi Német Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján tagjai közül az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére Májer Istvánt választja
meg társadalmi megbízatású elnök-helyettesnek.

2. A juttatásokról való döntés

Árvai Attila bejelenti, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény alapján a
települési kisebbségi önkormányzat elnökének, elnök-helyettesének, valamint képviselőinek 
tiszteletdíjat állapíthat meg, azonban az előzetes egyeztetések alapján egybehangzóan 
kijelentik, hogy munkájukért nem kívánnak tiszteletdíjat felvenni. A szóbeli előterjesztést 
szavazásra bocsátja, melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és
az alábbi határozatot hozza:

5/2010. (X.13.) NKÖ
Határozat
Tárgy: tiszteletdíjról való döntés

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényben biztosított
jogkörében eljárva a szerencsi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
egybehangzóan úgy dönt az előzetes egyeztetések alapján, hogy elnöki, elnök-helyettesi, 
valamint képviselői munkájukért tiszteletdíjat nem vesznek fel.   

Dr. Egeli Zsolt, Szerencs város alpolgármestere köszönti az újonnan megalakult Német
Kisebbségi Önkormányzatot.
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Dr. Gadóczi Bertalan jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Nekt. szerint az alakuló 
üléstől számított 3 hónap áll a kisebbségi önkormányzat rendelkezésére, hogy a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát elkészítse.   

További hozzászólás hiányában Árvai Attila az ülést bezárja.

k.m.f.

Árvai Attila elnök
 jegyzőkönyv hitelesítő 


