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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30. napján 10 órakor 
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 30. napján, 10 órakor 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 pontot javasolja megtárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y :           E lő a d ó : 
 
1./ Határozatok módosítása                                                                                   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: 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pont megtárgyalását. 

 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy a két testületi ülés között eltelt rövid idő miatt lejárt 
határidejű határozatok nincsenek, így végrehajtásukról sem készülhetett beszámoló. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pont 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 :  Határozatok módosítása                                                                                    
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak 
2017. január 31. napjáig kell elszámolniuk a 2016. évi működési előirányzataikkal. Az 
elszámolás 1. számú pénzügyi kimutatás mellékletében tételesen fel kell sorolni a támogatás 
felhasználásánál figyelembe vett számlák sorszámát, megnevezését, időpontját, összegét és 
az elfogadó határozat számát. A 2. mellékletben a szöveges szakmai beszámolóval kell 
alátámasztani az elszámolást. A működési előirányzat elszámolást az Adászteveli Közös 
Önkormányzati Hivatal pénzügyi szakembere és a jegyző úr készíti elő. A könyvelő 
előzetesen jelezte, hogy néhány, az elszámoláshoz szükséges számla vonatkozásában a 
képviselő-testület a működési előirányzat helyett a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatást jelölte meg terhelendő előirányzatként, amit javasol módosítani. Egy számla 
esetében pedig az előirányzatot meg kell bontani. 
 
a) Neue Zeitung előfizetés 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai német ajkú lakosság 
részéről már hagyomány és elvárás, hogy olvashassák a német nemzetiségi élet híreit. Erről 
szól a Neue Zeitung folyóirat, amit elég gyakran szoktak a faluházban lapozgatni, még az or-
vosi rendelés időtartama alatt is. Javasolja az újság előfizetéséről hozott 82/2016.(XI.17.) tes-
tületi határozat módosítását úgy, hogy Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a működési előirányzata terhére gondoskodott az újság előfizetéséről. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

5/2017.(I.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
82/2016.(XI.17.) határozatát a következők szerint módosítja: 
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„Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy – az önkormányzat 2016. évi működési előirányzata terhére – 2017. 
évre előfizeti a Neue Zeitung folyóiratot.”                                                                
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
b)  Kitelepítés évfordulójáról megemlékezés   
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai németek kitelepítésé-
nek, „kiűzetésének” 2017. január 6-i évfordulójára való - hagyományoknak megfelelő -, méltó 
megemlékezésére Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat koszorút és mécseseket 
vásárolt. Javasolja a megemlékezés költségeinek fedezésére hozott 102/2016.(XI.17.) testületi 
határozat módosítását úgy, hogy Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a működési előirányzata terhére gondoskodott a németbányai németek kitelepítésé-
nek évfordulójáról való - hagyományoknak megfelelő – megemlékezésről. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a határozat módosítását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

6/2017.(I.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
102/2016.(XI.17.) határozatát a következők szerint módosítja: 
„Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete részt 
vesz Németbányán, 2016. január 6-án, a kitelepítés évfordulójáról történő 
megemlékezésen. A képviselő-testület a megemlékezés költségeinek fedezésére – 
az önkormányzat 2016. évi működési előirányzata terhére – 10.000,-Ft-ot 
biztosít.” 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
c) Gyertyagyújtás  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület az Advent 4 hét-
végéjén, a Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományait követve, a karácsonyt méltón, a 
több éves szokásokhoz híven, közösségében, közösség számára szervezte. Minden héten az 
önkéntes verselők és énekesek Adventi vasárnapokon du. 4 órakor léptek a Betlehemi jászol 
elé, majd a műsor után - rövid elcsendesülést követően - gyertyagyújtás következett. Az ese-
mény után süteménnyel és punccsal, forralt borral, teával vendégelték meg a falu közösségét. 
Az adventi programok hozzájárultak a német nemzetiségi lakosság hitéletének ápolásához. 
Javasolja az Ádventi ünnepségek megrendezése hozott 95/2016.(XI.17.) testületi határozat 
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módosítását úgy, hogy az 50.000,-Ft-os kiadási előirányzatból Németbánya Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat Képviselő-testülete 27.829,-Ft összegű bor és élelmiszerek számláinak 
kiegyenlítését a működési előirányzata terhére, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat 
2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére biztosította. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

7/2017.(I.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
95/2016.(XI.17.) határozatát a következők szerint módosítja: 
„Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
németbányai Ádventi ünnepségek megrendezése 50.000,-Ft-os kiadási 
előirányzatából 27.829,-Ft végösszegű, bor és élelmiszerek számláinak 
kiegyenlítését az önkormányzat a 2016. évi működési előirányzata terhére, az 
előirányzatból fennmaradó (22.171,-Ft) részt pedig az önkormányzat 2015. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére biztosította.” 

  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
 
 
Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy 
hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív köz-
reműködést, és a testületi ülést 10 óra 29 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 

 
 

                          Ujvári Szilvia Draskovics Balázs 
                                elnök  jkv. hitelesítő 


