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Készült: Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2015. május 28-i üléséről, Kazincbarcika, Fő tér 4. sz. alatt 

 
 
Jelen vannak: Sajó Attila elnök 
       Lukácsné Palkó Julianna Andrea képviselő 
    Dr. Nagy Nikolett megbízott osztályvezető 
    Stán Györgyné osztályvezető 
    Balázs Andrea jegyzőkönyvvezető 

 
 
Előzetes bejelentéssel távolmaradt: Sajó Tamás képviselő 
 
 
Az ülés teljes tartamára tanácskozási joggal megjelent: 

 
Dr. Szuromi Krisztina jegyző 
 
 
A Képviselő-testület létszáma: 3 fő 
 
 
Sajó Attila elnök: 
 
Bejelentem, hogy a mai ülésünkön jegyzőkönyvvezetőként Balázs Andrea, a 
Polgármesteri Hivatal munkatársa vesz részt. 
 
Megállapítom, hogy 2 képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt 8.00 órakor 
megnyitom. 
 
 
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítő személyére Lukácsné Palkó Julianna 
képviselő személyében. Aki egyetért, kérem, kézfeltétellel szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot.  
 
 
A kiküldött napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, módosító javaslat nem érkezett.  
 
A napirendi pontot teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzanak. 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
napirendet fogadta el: 
 
 

Tárgyalt napirendi pontok: 
 

Tárgy:         Előterjesztő: 
 

1.)   Javaslat Kazincbarcika Város 
Német Nemzetiségi 
Önkormányzata 2014. évi 
költségvetésének 
végrehajtásának elfogadására 

 

 Sajó Attila 
elnök 

2.)   Javaslat Kazincbarcika Város 
Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő- 
testületének 6/2015. (IV. 28.) 
határozata módosításának 
elfogadására 
 

 Sajó Attila 
elnök 

3.)   Egyebek (kérdések, javaslatok) 
 

  

 
 
1. napirendi pont tárgyalása 
Javaslat Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi 
költségvetésének végrehajtásának elfogadására 
 
Sajó Attila elnök: 
Ezzel kapcsolatosan szeretném kérni, hogy a Hivatal részéről van-e ehhez 
kapcsolódóan hozzáfűznivaló? Az anyagot megkaptuk, tehát képben vagyunk. 
 
Stán Györgyné osztályvezető: 
Az anyag teljesen egyértelműen mutatja a számokat, és abból, azt gondolom, hogy 
vissza lehet következtetni azt, hogy mi is történt a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal 2014-ben, illetve a gazdálkodásában milyen események következtek 
be. Mindösszesen 2014. október 12-én alakult meg a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, ezt követően megnyitotta bankszámláját, a bankszámlájára 
megérkezett az időarányos normatív támogatás, ez volt 45.118.- Ft, és ezzel az 
összeggel is zárta a Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2014-es költségvetési évét. 
Más gazdasági esemény nem történt, gyakorlatilag a megérkezett normatív támogatás 
a következő évre maradványként átkerült.  
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Sajó Attila elnök: 
Köszönöm szépen. Egy észrevételem lenne, hogy valamelyik előterjesztési anyagban 
olvastam, csak egy elírás volt, hogy október 12-e volt a választás napja, és ugyanaz 
volt feltüntetve alakuló ülésnek is, hogy 27-én volt az alakulás, tehát egy helyen láttam 
egy elírást, azt kellene csak pontosítani. Máshol jól volt írva, csak egy helyen volt 
elgépelve, tehát az egy elírás.  
 
További hozzászólás nincs, szavazhatunk a határozati javaslatról, kérem, 
kézfelemeléssel tegyék ezt meg. 
 
A szavazáson részt vevők: 2 fő 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2015. (V. 28.) határozata 
a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az 
államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a 
Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő 
határozatot hozza. 
 

1. § 
 

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát  

45 E Ft Költségvetési bevétellel 
0 E Ft Költségvetési kiadással 

  45 E Ft költségvetési maradvánnyal 
 
hagyja jóvá. 

 
2. §  

 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását 
részletesen a következők szerint állapítja meg: 
 
(1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
 
(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és 
kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el. 
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(3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és 
felújításonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az 
Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi 
elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el. 
 
(5) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves 
létszámot az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
(6) Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak 
felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

 
3. § 

 
Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési 
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 
figyelemmel. 
 
Felelős: Sajó Attila elnök 
Határidő: 2015. május 28. 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag lezárta a 
napirendi pontot. 
 
 
2. napirendi pont tárgyalása 
Javaslat Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 28.) határozata módosításának elfogadására 
 
Sajó Attila elnök: 
2014-ben tevékenységek meg programok voltak, de ehhez kapcsolódó gazdasági 
tevékenység nem volt, hiszen a támogatást is csak az utolsó napokban kaptuk meg, 
utána már gyakorlatilag banki zár is volt meg közigazgatási szünet, tehát innentől 
kezdődően így ez ésszerű, hogy 2015-ben lesz a belső ellenőrzési vizsgálat.  
 
Kérdés, észrevétel nincs, szavazni tudunk a határozati javaslatról. 
 
 
A szavazáson részt vevők: 2 fő 
 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2015. (V. 28.) határozata 
a Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi belső 

ellenőrzési tervéről és a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló 
6/2015. (IV. 28.) határozatának módosításáról 

 
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2015. (IV. 28.) határozatával elfogadott 2015. évi belső ellenőrzési tervében az 
„Ellenőrzött időszak: 2014. év” szövegrészt módosítja az „Ellenőrzött időszak: 2015. 
év” szövegrészre. 
A 2015. évi belső ellenőrzési terv többi része változatlanul marad. 
 
Felelős: Sajó Attila elnök 
Határidő: 2015. május 28. 
 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag lezárta a 
napirendi pontot. 
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3. napirendi pont tárgyalása 
Egyebek (kérdések, javaslatok) 
 
Sajó Attila elnök: 
Itt van egy-két dolog, amiről beszámolnék, és külön-külön határozati javaslatban 
fogadnánk el őket, hogy elkülönüljenek egymástól a különböző programok. 
 
Tájékoztatást szeretnék adni a május elején Rakamazon megtartott nemzetiségi 
önkormányzati napról, amelyről a legutóbbi testületi ülésünkön is volt szó, hiszen 
akkor már tudtuk az előkészületeket. A beszámoló elfogadását kérem a Testülettől, aki 
egyetért, kézfelemeléssel szavazni szíveskedjen. 
 
A szavazáson részt vevők: 2 fő 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2015. (V. 28.) határozata 
a Rakamazon, a VIII. Regionális Német Nemzetiségi Fesztiválon való részvételről 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
határozat mellékletét képező beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Sajó Attila elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

a 25/2015. (V. 28.) határozat melléklete 
 

BESZÁMOLÓ 
 
2015. május 09-én önkormányzatunk részt vett a Regionális Német Nemzetiségi Fesztiválon, 
melyet az idén Rakamazon tartottak. A rendezvényen a szervezők önálló standot biztosítottak 
számunkra, ahol – hasonlóan a többi önkormányzathoz – mi is bemutatkozhattunk. A nap 
folyamán több százan érdeklődtek városunk, valamint nemzetiségi önkormányzatunk 
tevékenysége iránt. Nagy sikert aratott a kóstoltatás is, ahol Kazincbarcika város sörét, a 
Bajor sörház meggysörét ízlelhették meg az érdeklődők. Ugyancsak nagy sikere volt a 
színpadi műsorok között a kazincbarcikai programnak is. A város zeneiskolájának tanáraiból 
alakult „A kazincbarcikai muzsikusok” kamarazenekar polkákat és indulókat játszott. A 
találkozó arra is lehetőséget adott, hogy megismerkedhessünk a többi német nemzetiség 
munkájával, valamint a különböző német nemzetiségű művészeti csoportokkal. A fesztiválon 
való részvételünk nagyon hasznos és eredményes volt.  
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A program az alábbiak szerint zajlott: 
2015. május 9.  - VIII. Regionális Német Nemzetiségi Fesztivál  
Rakamaz - Főtér 
11.00 – Települési Önkormányzatok feldíszítik sátraikat a Főtéren 
11.30 – Gyülekező a vasútállomás -  Vendégfogadónál a felvonuláson résztvevőkkel 
12.00 – Felvonulás a fellépő csoportokkal, nemzetiségi önkormányzatokkal, vendégekkel 
vasútállomás -  Vendégfogadótól a Főtérre, kísér a Heimattöne Kapelle. 
/Zászlóval, címerrel, helységnévtábla, ha van/Buszok érkezése a vasútállomásra, majd a 
felvonulás után a Főtér mellett parkolhatnak a kijelölt helyeken. 
12.45 – Érkezés a Főtérre-zenél a Heimattöne Kapelle 
13.00 – Magyarországi Németek Himnusza, Magyar Himnusz közös éneklése a résztvevő 
kórusokkal  
13.05 – Köszöntő –  
Kék János, Rakamaz Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 
Megnyitó –  
Stumpf Andrásné  - B. – A. – Z Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
A fesztivál résztvevőit köszönti  
Bodnár László Rakamaz polgármestere 
Soltész Miklós Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 
kapcsolatokért Felelős államtitkár köszöntőjét tolmácsolja  
Bedő Valér Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 
kapcsolatokért Felelős államtitkárság munkatársa 
Dr. Kovács János Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Önkormányzat főjegyzője köszönti a 
résztvevőket 
Színpadi műsorok 
13.30 – Szerencs – Német Nemzetiségi óvodások műsora  
13.40 –  Rakamaz – Óvodások műsora 
13.50 – Zajta –  Kórus 
14.00 – Sárospatak– Kórus 
14.10 – Zajta – Tánccsoport 
14.20 – Miskolc - Színdarab 
14.30 – Kazincbarcika - Musiker von Barcika 
14.40 – Tiszanagyfalu - Bauernfamilie – Tiszanagyfalui Általános Iskola 
14.50 – Rátka – Schwarzwald Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja 
15.00 – Rátka – Kórus 
15.10 – Rakamaz - Táncsoport  
15.20 -  Hercegkút – Freundschaft vegyeskórus 
15.30 – Hercegkút – Heimat tánccsoport 
15.40 – Hercegkút – Klang Singkapelle 
15.50 – Sajószentpéter – Tánccsoport 
16.00 – Sajószentpéter–  
16.10 – Gávavencsellő– Hagyományőrző énekkar   
 16.20 – Napkor– Tánccsoport 
16.30 – Rudabánya  – Mazsorett csoport 
16.40 – Heimattöne Kapelle 
 17.00 – Dumaszínház 
17.45 –Bailando táncstúdió 
17.45 – Közös estebéd 
19.00 – Utcabál 
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Sajó Attila elnök: 
A különböző rendezvényeken való megjelenéskor nagy szükség lenne városunkat és a 
német hagyományokat, gyökereket bemutató, könnyen szállítható tablókra. Ezért 
kérem, hogy 2 db tabló (roll up) elkészítésére az önkormányzat a 2015. évi 
költségvetésből 60.000,- Ft-ot biztosítani szíveskedjen.  
 
Kérem, amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazni 
szíveskedjenek. 
 
A szavazáson részt vevők: 2 fő 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2015. (V. 28.) határozata 
2 db tabló elkészítetéséről, beszerzéséről 

 
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja 2 db tabló (roll up) elkészíttetését, melyhez 60.000,- Ft-ot a 2015. évi 
költségvetésből biztosít. 
 
Felelős: Sajó Attila elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Sajó Attila elnök: 
A Baranya megyei sváb hagyományokat, illetve a viseleteket, öltözködést bemutató 
vándorkiállítás anyaga jelenleg Szerencsen található. A kiállítást mi is szeretnénk 
megrendezni Kazincbarcikán június végén, július elején. Ezért kérem, hogy a kiállítási 
anyag gépkocsival történő elszállítására az önkormányzatunk fedezetet biztosítson a 
Kazincbarcika – Szerencs – Kazincbarcika útvonalon 5.192,- Ft értékben. 
 
Kérem, amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazni 
szíveskedjenek. 
 
 
A szavazáson részt vevők: 2 fő 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
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Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2015. (V. 28.) határozata 
útiköltség elszámolásáról 

 
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy a Kazincbarcika – Szerencs – Kazincbarcika útvonalon gépkocsival 
történő szállítás 4.798,- Ft összege elszámolás ellenében az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséből kifizetésre kerüljön. 
 
Felelős: Sajó Attila elnök 
Határidő: értelemszerűen 
 
 
 
Sajó Attila elnök: 
Önkormányzatunk 2015. július elején Kazincbarcikai Német Klub néven közösséget 
kíván szervezni egy a lakosság számára nyilvános rendezvényen, melyet a Bajor 
Sörház kerthelyiségében kívánunk megrendezni. A Kazincbarcikai Német Klub várja a 
város német nemzetiségű és a német kultúra iránt érdeklődő lakosságát e klubba. A 
klub célja segíteni a kazincbarcikai német nemzetiségi önkormányzat munkáját, 
szélesíteni a német kultúra iránt érdeklődők táborát, bővíteni és erősíteni 
önkormányzatunk közösségi kapcsolatát. 
Kérem, hogy a Kazincbarcikai Német Klub rendezvény helyiségbérleti díjának 
biztosítására önkormányzatunk 40.000,- Ft-ot biztosítani szíveskedjen.  
 
Kérem, amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazni 
szíveskedjenek. 
 
 
A szavazáson részt vevők: 2 fő 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2015. (V. 28.) határozata 
helyiségbérleti díj biztosításáról a 2015. évi költségvetés terhére 

 
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Kazincbarcikai Német Klub rendezvény helyiségbérleti díjának 
kifizetését, melyhez 40.000,- Ft-ot a 2015. évi költségvetésből biztosít. 
 
Felelős: Sajó Attila elnök 
Határidő: értelemszerűen 
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Sajó Attila elnök: 
Önkormányzatunk Együttműködési Megállapodások megkötését tervezi 
kazincbarcikai civil szervezetekkel, intézményekkel annak érdekében, hogy még 
hatékonyabban és eredményesebben tudja végezni a német nemzetiségi hagyományok 
és tradíciók megismertetését a város lakosságával. 
 
Ennek érdekében az önkormányzat felhatalmazna mint elnököt arra, hogy az alábbi 
szervezetekkel kezdjek tárgyalásokat az Együttműködési Megállapodások 
megkötésére: 
 

- Ideál Életreform Népfőiskola Közhasznú Egyesület 
- Vajányi Lajos Bajtársi Társaság 
- Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
- Humán Informatika Kft. 
- Barcika Art Kft. 
- Hadiözvegyek és Hadiárvák Nemzeti Szövetsége Kazincbarcikai Szervezete 

 
Az Együttműködési Megállapodásokat az aláírás előtt bemutatom Kazincbarcika 
Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének.  
 
 
Kérem, amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazni 
szíveskedjenek. 
 
 
A szavazáson részt vevők: 2 fő 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2015. (V. 28.) határozata 
elnök felhatalmazásáról tárgyalások megkezdésére 

 
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt arra, hogy az alábbi szervezetekkel kezdjen tárgyalásokat az 
Együttműködési Megállapodások megkötésére: 
 

- Ideál Életreform Népfőiskola Közhasznú Egyesület 
- Vajányi Lajos Bajtársi Társaság 
- Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
- Humán Informatika Kft. 
- Barcika Art Kft. 
- Hadiözvegyek és Hadiárvák Nemzeti Szövetsége Kazincbarcikai Szervezete 
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