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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 9. 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. 

február 9. 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, 

Kungl Ignác képviselő. 
 
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. Külön köszönti Kungl 
Ignác képviselő urat, aki súlyos betegsége ellenére részt vesz a képviselő-testületi ülésen. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden 
képviselő jelen van. 
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, 
3 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./  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat  2017. évi költ-              Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
       ségvetése                                                                                                           elnök 
 
2./  Bakonyi Télűző Program                                                                             Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                  elnök 
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3./  Városlődi Sváb Bál                                                                                      Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                  elnök 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a 
napirendre tett javaslatot 3 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 előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt kö-
vetően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a jelentést az 1, 2, 3 és 4/2017.(I.26.), 5, 6 és 7/2017.(I.30.) számú, lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról. 

 
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 :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költség-

vetése 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetés-
tervezetét az elnök február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy a 
feladatalapú támogatás még nem kerülhet bele a költségvetésbe, év közben lehet majd 
módosítani a költségvetést, ha ismertté válik a 2016. évi munkáért járó feladatalapú 
támogatás. A költségvetés-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  
Ezt követően részletesen ismerteti a költségvetés-tervezetet. Egy módosítást javasol átvezetni 
a tervezeten: a 117.015,-Ft 2016. évi pénzmaradvány felhasználására a kiadási oldalon a Hutta 
Germanica Egyesület támogatása szerepeljen, mert erre vállalt a tavalyi év végén 
kötelezettséget a nemzetiségi önkormányzat. Ezzel a módosítással javasolja a költségvetés 
elfogadását. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony által javasolt módosítással és a 
költségvetés elfogadásával. 
 
Kungl Ignác képviselő szintén támogatja az elhangzott módosítással a költségvetés elfogadá-
sát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

8/2017.(II.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete - az 
előterjesztésben elhangzott módosítással - Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2017. évi költségvetését elfogadja. 
A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Bakonyi Télűző Program  
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a hagyományoknak megfelelően, az 
idén is megrendezésre kerül a Bakonyi Télűző Program Németbányán és Bakonyjákón, 
2017. február 25. napján. Ezt követően részletesen ismerteti a Bakonyi Télűző Programot. A 
program plakátjának alján szereplő szervezői névsort kiegészítik majd a szervezők 
Németbánya és Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Elmondja, hogy a 
Programot a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti a Programot. Javasolja a program elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a javaslatot. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

9/2017.(II.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. 
február 25. napján, Bakonyjákó és Németbánya településeken megrendezendő, 
Bakonyi Télűző Programot elfogadja. 
A Program a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Bakonyi Télűző Program 
németbányai eseményeinek megszervezésében tevékenyen részt kíván venni Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzata. Annál a programnál segítenek, ahol szükség lesz 
szervezőkre. Akár a fánksütésre is hívnak hozzáértő személyeket. Erről megállapodást írt alá 
a települési önkormányzat alpolgármesterével. Elmondja, hogy a megállapodást a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták, s előzetesen egyeztettek a települési önkormányzat 
képviselő-testületével.  Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja a 
megállapodás jóváhagyását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő egyetért a megállapodás jóváhagyásával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

10/2017.(II.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Németbánya Község Önkormányzattal – a Bakonyi Télűző Program 
megrendezésére, szervezésére - kötött, 2017. február 9. napján kelt Megállapodást 
jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Városlődi Sváb Bál 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a városlődi 
polgármester meghívta a Városlődön 2017. február 24-25. napjain megrendezésre kerülő, 50. 
jubileumi Sváb Bálra. A két napos rendezvény pénteki napjára tud elmenni. A Bálra naponta 
600 főt várnak a 800 m2–es, fűtött, fa padozatú sörsátorba, ahol fellépnek: Pergő Rozmaring 
Tánccsoport, Városlődi Vegyeskar és Heimatklang dalkör. A zenét a Junge Paldauer osztrák 
sváb zenekar és a városlődi Johannes’ Kapelle zenekar szolgáltatja. Kéri a képviselő-
testületet, hogy delegálja őt a Sváb Bálba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. Elmondja, hogy a 
sváb zenekarok mellett Galambos Lajos és zenekara is fel fog lépni. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

11/2017.(II.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Ujvári 
Szilviát, a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét delegálja a 
Városlődön 2017. február 24-25. napjain megrendezésre kerülő, 50. jubileumi 
Sváb Bálra. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. február 24. 
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 8 óra 47 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 

 
 
 
 

                          Ujvári Szilvia Draskovics Balázs 
                                elnök  jkv. hitelesítő 


