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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26. napján 8 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 
      Képviselő-testülete 8581 Németbánya 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

január 26. napján, 8 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia elnök és Draskovics Balázs elnök-helyettes. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Diós Nikoletta jkv. vezető 

 
A lakosság részéről nem jelent meg polgár. 
 
Ujvári Szilvia  elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján meg-
állapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Kungl Ignác képviselő hiányzik, aki 
előzetesen jelezte, hogy súlyos betegsége miatt nem tud jelen lenni az ülésen.  
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Draskovics Balázs elnök-helyettest jelöljék ki. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző-
könyv hitelesítésére Draskovics Balázs elnök-helyettest jelöli ki. 
 

Ujvári Szilvia  elnök a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y :           E lő a d ó : 
 
 
1./ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata                                               Ujvári Szilvia  
                                                                                                                                     elnök 
 
2./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Mű-             Ujvári Szilvia 
     ködési Szabályzata felülvizsgálata                                                                        elnök 
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3./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázata                          Ujvári Szilvia 
                                                                                                                                    elnök 
                                                                            
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a 
napirendre tett javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és 
meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a testületnek, 
hogy vegyék tudomásul a beszámolót. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 2 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a jelentést a 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102 és 103/2016.(XI.17.), 104, 105, 106 és 107/2016.(XII.15.) 
számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok 
megtárgyalására. 
 
 

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 :  Együttműködési megállapodása felülvizsgálata 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. (179.) törvény 80. § (2) bekezdés szerint Németbánya Község 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig felül 
kell vizsgálni. A felülvizsgálat megtörtént, nincs olyan jogszabály módosítás, amely 
változtatást indokolna, ezért javasolja a testületnek, hogy foglalja határozatba a 
felülvizsgálatot, s azt, hogy a megállapodást változatlanul, hatályában fenntartja. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

1/2017.(I.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Németbánya Község Önkormányzatával kötött, 2014. november 13. napján kelt 
együttműködési megállapodást felülvizsgálta, s változatlanul, hatályában 
fenntartja. 

                   A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Műkö- 
                                  dési Szabályzata felülvizsgálata 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdés szerint, Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a Németbánya Község 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítását követő 30 napon belül 
módosítani kell, a változásokat át kell rajta vezetni. Előzetesen áttekintette a képviselő-
testület az SZMSZ-t, s a következő módosítások átvezetését javasolja: 
1./ Mivel a tavalyi évben Németbányán megalakult a Hutta Germanica Egyesület, melynek 

munkájában tevékenyen részt vesz a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
ezért a VIII. fejezet 1./ pont b) alpontját (A nemzetiségi önkormányzat kapcsolatot tart:) 
bővítsék  ki a Hutta Germanica Egyesülettel.   

2./ Az SZMSZ 1. sz. mellékletében Kungl Ignác képviselőt szerepeltessék a képviselő-testü-
let tagjainak névsorában. 

A jegyző úr az elhangzott javaslatokkal módosította az SZMSZ-t, melyet a képviselők 
előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a módosított SZMSZ-t fogadja el 
a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért a módosított SZMSZ elfogadásával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

2/2017.(I.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. január 26. napján kelt 
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 
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                   Az SZMSZ a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázata                           
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével a nemzetiségi önkormányzatok ré-
szére, a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatására pályá-
zatot írt ki. A tavalyihoz képest a pályázati keretet megemelték, az elnyerhető támogatás ösz-
szegének felső határa 1,2 millió forint lett. A pályázatot 2017. december 31-ig kell megvalósí-
tani. A pályázatot 2017. január 15. napjáig kellett benyújtani. A támogatható tevékenységek 
közül Németbányához legjobban a nemzeti kulturális pályázat passzolt, úgy gondolták, hogy 
Németbánya Német Nemzetiségi Napra nyújtanak be pályázatot., illetve volt egy olyan ötlet, 
hogy egy autóbuszos kirándulásra is pályáznak, de mivel a lakosság egyre inkább idősödik, 
így nem biztos, hogy el tudtak volna rá menni, ezért a kirándulást elvetették. A nemzetiségi 
napra elég sokan el szoktak menni, ezért erre nyújtottak be pályázatot. Támogatási igényük 
1,2 millió Ft, és majd önerőre is lesz szükség.  A pályázatban a főbb elemek szerepelnek, me-
lyek minden évben azonosak, csak egy kicsit kibővítették ezeket. Próbálnak Németbánya  
környéki kulturális csoportokat elhívni, s a helyi őstermelőket is megjelennek a nemzetiségi 
napon. A Narancsik porta vállalt egy nagyobb feladatot, a gyerekeket fogják majd szórakoz-
tatni. A tavalyi év nagy sikerére tekintettel, megint fog készíteni Deutschburgert két változat-
ban Frum Ferenc helyi vállalkozó. Bakonyi fajátékok is lesznek a nemzetiségi napon, illetve 
egy kicsi ugrálóvár bérlete, s nyomda- és plakát költsége is tervezve van. Javasolja, hogy a 
pályázat benyújtásának támogatásáról hozzon határozatot a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy a képviselő-testület a 
pályázat benyújtása előtt egyeztetett, figyelembe vették az elképzeléseket, s közösen alakítot-
ták ki a benyújtott pályázat költségvetését. Egyetért az elnök asszony javaslatával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

3/2017.(I.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati kiírására, Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat NEMZ-KUL-EPER-17-0465 pályázati azonosító 
számú, „Németbányai Német Nemzetiségi Nap” című pályázata benyújtását 
támogatta.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
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 Kelemen László jegyző 
 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat másik benyújtott pályázata a Forrásöltöztetés címet viseli. A télűzés után kb. egy 
hónappal indulna ennek a pályázatnak a megvalósítása, amikor már harsan a természet és el-
indulnak a patakok. Ezt a programot minden évben szeretnék megcsinálni, ez régen hagyo-
mány volt Németbányán, hogy patakokat, forrásokat rendbe tették. Márciusban végig menné-
nek a patakpartokon, s megtisztítanák a medrüket és a partjaikat. Ez után lenne 2017. május 
13. napján egy Forrás-öltöztetés ünnepség a Magyar forrásnál. Terveik szerint minden évben 
máshol lenne az ünnepség. Az erdészet támogatja a kezdeményezést, padok telepítéséhez és 
tűzrakó helyek kiépítéséhez ígért segítséget. A Magyar forrásnak is rendbe kell rakni a kör-
nyékét, a kútgyűrű nagyon rossz állapotban van, lefedéséről is gondoskodni kellene, az ehhez 
szükséges eszközökre is kértek pályázati támogatást. Ezután lenne egy kis bográcsozás a 
résztvevőkkel. A nemzetiségi önkormányzat egy rajzpályázatot is szeretne kiírni a gyerekek 
számára, az alkotásokban kifejezhetnék a gyerekek, hogy mit jelentett ez a program a számuk-
ra. A rajzokból egy kiállítást is szeretnének rendezni, melyet megtekinthetnének majd az ér-
deklődők. Ez sok kis program lenne, ami lefedné a tavaszt. Javasolja, hogy a pályázat benyúj-
tásának támogatásáról hozzon határozatot a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy a képviselő-testület ezt 
a pályázatot is megbeszélte a benyújtása előtt, támogatja az elnök asszony javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

4/2017.(I.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati kiírására, Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat NEMZ-KUL-EPER-17-1631 pályázati azonosító 
számú, „Forrásöltöztetés” című pályázata benyújtását támogatta.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
Ujvári Szilvia elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2017. január első hétvégéjén megtör-
tént a megemlékezés a németbányai kitelepítésről, melyen a települési önkormányzattal közö-
sen vettek részt az emlékkápolnában. Meghitt és bensőséges megemlékezés volt, ahol az al-
polgármester úr és ő is kifejezte, hogy a megbékélés a legfontosabb. Gyertyát gyújtottak, és 
koszorút helyeztek el az emléktáblánál. Egy nagyon színvonalas cikk is született róla a napló-
ban, Kiss Albertné képviselő asszony tollából. 
 
 
Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy 
hozzászólása? 
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Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív köz-
reműködést, és a testületi ülést 8 óra 51 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 

 
 

                          Ujvári Szilvia Draskovics Balázs 
                                elnök  jkv. hitelesítő 


