
1 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

a Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testületének  
ALAKULÓ üléséről 

 
A képviselő-testületi ülés helye: a Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörös-
marty u. 2. szám alatti épületének emeleti tanácsterme   
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. október 25. (péntek) 13:00 óra 
Megjelent nemzetiségi önkormányzati képviselők: Jelenléti ív szerint! 
Meghívottak: dr. Kiss Béláné jegyző, Kántor Zsuzsanna aljegyző, dr. Szűcs Angéla jogász 
A jegyzőkönyvet dr. Szűcs Angéla készítette hanganyag alapján.  
 
Az elnök megválasztásáig az ülést vezető korelnök: Sengel József 
 
A testület határozatképes, mert az öt megválasztott nemzetiségi önkormányzati képviselő 
jelen van. A jegyzőkönyv-hitelesítője Springer Friedrich Horst képviselő. 
 
A napirendi pontot a Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete elfogadta: 
 

Napirend: Előterjesztő: 
1. A települési nemzetiségi önkormányzati képvise-

lők választása eredményének ismertetése 
Árva Gyula HVB elnöke 

2. Megbízólevelek átadása a települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők részére, eskütétel 

Árva Gyula HVB elnöke 

3. A települései nemzetiségi önkormányzat elnöké-
nek megválasztása 

Korelnök 

4. A települései nemzetiségi önkormányzat elnökhe-
lyettesének megválasztása 

Elnök 

5. A Német Önkormányzat Kerepes Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

Elnök 

6. Tiszteletdíjak megállapítása Elnök 
 
Árva Gyula elmondta, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének alakuló 
ülése – hasonlóan a települési önkormányzatihoz – a HVB választási tájékoztatójával kez-
dődik. A tagoknak esküt kell tenniük, meg kell választaniuk elnöküket és elnökhelyettesü-
ket. A hatályos szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) változtatása az alakuló ülésen 
nem fog megtörténni, ezért a korábbi SZMSZ-ek szerinti eljárásrend van. Dönthetnek a 
korábbi SZMSZ felülvizsgálatáról, amelyet a következő ülésükön tárgyalnak. A korelnök 
az elnök megválasztásáig vezeti az ülést. Az elnök tesz javaslatot az elnökhelyettes szemé-
lyére. Mivel bizottságot nem választanak, két tagjukat bízzák meg a vagyonnyilatkozatok 
kezelésével, természetesen később alakíthatnak bizottságot.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a HVB tájékoztatását követő eskütétel után a korelnök 
veszi át a szót, javaslatot tesz az elnök személyére, és megállapítja a szavazás eredményét. 
Azt követően az elnök átveszi a vezetést, javaslatot tesz az elnökhelyettesre. Több jelölt 
esetén jelöltenként kell szavazni. Ezek után felkérte a Helyi Választási Bizottság elnökét, 
hogy tartsa meg a választással kapcsolatos tájékoztatást. 
 
Árva Gyula továbbá tájékoztatta a testületet a választás számszerű eredményéről.  
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. napirendi pont tárgya: A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 
eredményének ismertetése  

A napirendi pont előterjesztője: Árva Gyula HVB elnök 
 
Árva Gyula a 124/2019.(X.14.) HVB határozatának megfelelően tájékoztatta a Német 
Önkormányzat Kerepes tagjait a nemzetiségi önkormányzati választás eredményéről.  
Tájékoztatta a nemzetiségi önkormányzat tagjait, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény (Nektv.) 100. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő az 
alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen – választása szerint – anyanyelvén 
vagy magyarul, vagy mindkét nyelven – választása szerint – esküt vagy fogadalmat tesz és 
erről okmányt ír alá.  
 

2. napirendi pont tárgya: Megbízólevelek átadása a települési nemzetiségi önkormány-
zati képviselők részére, eskütétel 

A napirendi pont előterjesztője: Árva Gyula HVB elnök 
 
Árva Gyula átadta a megbízólevelet a képviselő-testületi tagoknak, majd a jegyzőkönyv-
höz csatolt, a Nektv. 155. §-a szerinti szöveget előolvasta, amelyet a képviselők megismé-
teltek. Ezt követően került sor az esküokmányok aláírására.  
Az esküokmányok a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerültek. 
 
Dr. Kiss Béláné köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, továbbá tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy a korelnök vezeti az ülést az elnök megválasztásáig. Az elnök tesz javasla-
tot az elnökhelyettes személyére. Testületi ülésen napirendi pontként kell szerepelnie az 
elnök, az elnökhelyettes megválasztása, a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgála-
ta, a tiszteletdíjak megállapítása. Majd felkérte Sengel József korelnököt az ülés vezetésé-
nek folytatására.  
 
Sengel József korelnök az ülés vezetését átvette a HVB elnökétől.  
 

3. napirendi pont tárgya: A települései nemzetiségi önkormányzat elnökének megvá-
lasztása 

A napirendi pont előterjesztője: Sengel József korelnök 
 
Sengel József köszöntötte a megjelenteket, a megválasztott képviselőket. Megnyitotta az 
ülést. Megállapította, hogy mind az öten jelen vannak.  
Az elnök személyére elhangzott javaslat: Springer Krisztina 
Az elnökjelölt nyilatkozata az elnökség elvállalásáról: igen 
Sengel József felkérte a képviselőket szavazásra.  
A szavazás eredménye: a Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete 5 igen szava-
zattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testületének 
504/2019.(X.25.) NÖK határozata: 
A Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete Springer 
Krisztinát a Német Önkormányzat Kerepes elnökének megválasztja. 
Határidő: 2019. október 25. napjától kezdődően folyamatosan 
Felelős: Springer Krisztina elnök 
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Springer Krisztina elnök az ülés vezetését átvette a korelnöktől.  
 

4. napirendi pont tárgya: A települései nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesének 
megválasztása 

A napirendi pont előterjesztője: Springer Krisztina elnök 
 
Springer Krisztina megnyitotta a napirend tanácskozását. 
Az elnök-helyettes személyére elhangzott javaslat: Sengel József 
Az elnök-helyettes jelölt nyilatkozata az elnökség elvállalásáról: igen 
Springer Krisztina feltette szavazásra, hogy aki Sengel József elnökhelyettes jelölését 
elfogadja, az kézfeltartással jelezze. 
A szavazás eredménye: a Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete 4 igen 1 tar-
tózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testületének 
505/2019.(X.25.) NÖK határozata: 
A Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete Sengel Józse-
fet a Német Önkormányzat Kerepes elnökhelyettesének megválaszt-
ja. 
Határidő: 2019. október 25. napjától kezdődően folyamatosan 
Felelős: Sengel József elnökhelyettes 
 

5. napirendi pont: A települési nemzetiségi önkormányzat titkárának megválasztása 
A napirendi pont előterjesztője: Springer Krisztina elnök 

 
Springer Krisztina megnyitotta a napirend tanácskozását.  
A titkár személyére elhangzott javaslat: Springer Friedrich Horst 
A titkár jelölt nyilatkozata a titkárság vállalásáról: igen 
Springer Krisztina feltette szavazásra, hogy aki Springer Friedrich Horst titkár jelölést 
elfogadja, az kézfeltartással jelezze.  
A szavazás eredménye: a Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete 5 igen szava-
zattal az alábbi határozatot hozta:  

 
Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testületének 
506/2019.(X.25.) NÖK határozata: 
A Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete Springer Fried-
rich Horstot a Német Önkormányzat Kerepes titkárának megválaszt-
ja. 
Határidő: 2019. október 25. napjától kezdődően folyamatosan 
Felelős: Springer Friedrich Horst titkár 
 

Springer Friedrich Horst átvette az ülés vezetését az elnöktől.  
 

6. napirendi pont tárgya: Tiszteletdíjak megállapítása  
A napirendi pont előterjesztője: Springer Krisztina elnök 
 
Springer Friedrich Horst javasolta, hogy az eddigiekhez hasonlóan, ezen túl is társadalmi 
megbízatásban végezzék feladataikat. 
Springer Friedrich Horst szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
A szavazás eredménye: a Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete 5 igen szava-
zattal az alábbi határozatot hozta: 
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Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testületének 
507/2019.(X.25.) NÖK határozata: 
A Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
tagjai nem tartanak igényt tiszteletdíjra. 
Határidő: 2019. október 25. napjától kezdődően folyamatosan 
Felelős: Springer Krisztina elnök 

 
7. napirendi pont tárgya: A Német Önkormányzat Kerepes Szervezeti és Működési Sza-

bályzatának felülvizsgálata 
A napirendi pont előterjesztője: Springer Krisztina elnök 
 
Springer Friedrich Horst javasolta, hogy a Szabályzatot vizsgálják felül a jogszabályok 
és az egyéb változás miatt, melyet a következő ülésre az elnök terjessze be.  
Springer Krisztina szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
A szavazás eredménye: a Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete 5 igen szava-
zattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testületének 
508/2019.(X.25.) NÖK határozata: 
A Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Német Önkormányzat Kerepes Szervezeti és Működési Szabályza-
tát a jogszabályi és egyéb változások miatt felül kívánja vizsgálni. 
Felkéri az elnököt, hogy a jogszabályi változásoknak megfelelő 
szükséges módosításokra az önkormányzat következő ülésén tegyen 
javaslatot. 

    Határidő: 2019. novemberi ülés 
Felelős: Springer Krisztina elnök 

 
8. napirendi pont: Jegyzői tájékoztatás 
dr. Kiss Béláné a Nektv. 103. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képvi-
selő a megválasztásától számított harminc napon belül, azaz 2019. november 12-ig, majd 
ezt követően minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. E paragrafus (3) 
bekezdése szerint a vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kije-
lölt bizottság, vagy legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. Erre tekintettel szük-
séges kijelölni két tagot e feladatra. 
 
Javaslat a vagyonnyilatkozatokat kezelő személyekre: Héjjáné Toldi Anna és Springer 
Friedrich Horst 
 
Springer Krisztina szavazásra bocsátotta a személyek elfogadását. 
A szavazás eredménye: a Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete 5 igen szava-
zattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testületének 
509/2019.(X.25.) NÖK határozata: 
A Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete Héjjáné Toldi 
Anna és Springer Friedrich Horst képviselőket jelöli ki a vagyonnyi-
latkozatok kezelésére, nyilvántartására és ellenőrzésére. 
Határidő: 2019. október 25. napjától kezdődően folyamatosan 
Felelős: Héjjáné Toldi Anna és Springer Friedrich Horst 
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Dr. Kiss Béláné továbbá tájékoztatta a Képviselőket, hogy ha és amennyiben összeférhe-
tetlenségi ok áll fenn, akkor 30 napon belül intézkedni szükséges ennek megszüntetéséről. 
Továbbá szükséges az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozás mentes adózó 
nyilvántartásba vételét. Ezenfelül tájékoztatta a képviselőket a Kormányhivatal által szer-
vezetett képviselőknek szóló oktatásról, melyen kötelező a részvétel.  
 
Springer Friedrich Horst kérte Springer Krisztinát, hogy a következő ülésen történjen 
meg az átadás-átvétel, továbbá kérte az ehhez szükséges segítséget az Önkormányzat 
pénzügyi osztályától.  
 
Dr. Kiss Béláné elmondta, hogy az Együttműködési megállapodást az új testület megvá-
lasztásától számított 30 napon belül, illetve minden év január 31-ig felül kell vizsgálni.  
 
További hozzászólás, észrevétel nem volt. 
 
Az ülést Springer Krisztina 13 óra 19 perckor bezárta.  

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

         
 Springer Krisztina Springer Friedrich Horst 
 elnök képviselő, jzkv. hitelesítő 


