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Jegyzőkönyv
5/2014. sz. ülés
Készült: 2014.10.27 -én a Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ALAKULÓ
ülésén.
Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint
Réátfai Jánosné korelnök köszönti a megjelenteket, gratulál mindenkinek a mandátum megszerzéséhez,
megköszöni a választási bizottság munkáját és további eredményes munkát kíván.
A korelnök elmondja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 3 kisebbségi képviselőből 3 jelen van.
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőjéül Hild Andrásné képviselőt, mely javaslatot a testület egyhangúan jóváhagyja. A
korelnök megállapítja, hogy a meghívó a szükséges mellékletekkel a képviselőkhöz időben megérkezett. Ezt
követően a korelnök javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a jelenlévők az alábbiak szerint, egyhangúan
fogadják el:
Napirend:
1. A jegyző tájékoztatója a 2014. évi helyhatósági választás eredményéről.
Előadó: jegyző
2. A képviselők eskütétele, az esküokmányok aláírása.
Előadó: korelnök
3. Az elnök, elnök-helyettes megválasztása, díjazása
Előadó: korelnök, elnök
4. Megbízás az SZMSZ elkészítésére, illetve felülvizsgálatához.
Előadó: elnök
5. Egyebek
1. napirendi pont
A korelnök felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a 2014. évi helyhatósági választások eredményét.
A jegyző a kiküldött írásos beszámolóban foglaltak szerint ismerteti az eredményeket.
2. napirendi pont
A korelnök hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött előterjesztésre felkéri a jegyzőt az esküszöveg
előmondására, a képviselőket az eskü letételére.
A települési képviselők az alábbi szövegű esküt leteszik.
„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!”
Az eskü letételét követően a képviselők aláírják esküokmányt.
3. napirendi pont
Rétfai Jánosné korelnök, hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött előterjesztésre, tájékoztatja a
megjelenteket, hogy az alakuló ülés kötelező feladata a társadalmi megbízatású elnök és elnök-helyettes
megválasztása. A korelnök elmondja, hogy az elnök személyére bármely képviselő tehet javaslatot. Külön jelölési

