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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 2014. 

november 13. napján 8 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia elnök, Draskovics Balázs elnök-helyettes és Tóth 

András képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Blaskovits Zoltán polgármester 
- Kelemen László jegyző 
- Baksa Gizella jkv. vezető 

 
A lakosság részéről megjelent: 1 fő. 
 
Ujvári Szilvia  elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján meg-
állapítja, 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, 
2 igen szavazattal, egy tartózkodás ellenében, 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 meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni „Vegyes 
ügyek” napirendi ponttal.  
 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat és Németbánya Ujvári Szilvia 
  Község Önkormányzat Együttműködési megállapodása felül- elnök 
 vizsgálata 
 
2./ Együttműködési megállapodások  Ujvári Szilvia 
  elnök                                                                                                                               
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3./ Támogatások megállapítása  Ujvári Szilvia 
  elnök                                                                            
                                                                                                            
4./ Deutschhütten Német Nemzetiségi Egyesület 2014. évi létrehozása  Ujvári Szilvia 
 elnök                                                                            
 
5./ Adventi gyertyagyújtás Ujvári Szilvia 
  elnök                                                                            
 
6./ Szilveszteri hagyományos program megszervezése  Ujvári Szilvia 
  elnök                                                                            
 
7./ Kitelepítés évfordulójáról megemlékezés  Ujvári Szilvia 
 elnök 
 
8./ Vegyes ügyek 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 részletesen ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a 
testületnek, hogy vegyék tudomásul a beszámolót. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleméynüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatát. 
 
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 ha- 
 tározata:   
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a jelentést a 26, 27 és 28/2014.(IX.25.), 29, 30, 31, 32 és 33/2014.(X.20.) 
számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Ujvári Szilvia elnök 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 és Németbánya  
                                  Község Önkormányzat Együttműködési megállapodása felülvizsgá- 
                                  lata 
   E l ő a d ó :       Ujvári Szilvia elnök 
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    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdés szerint Németbánya Község Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig, általános, vagy időközi válasz-
tás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.  
A felülvizsgálat során javasolja a következő módosításokat: 

- Képviselőként Ujvári Szilvia elnök megjelölését Draskovics Balázs helyett. 
- A törvényi hivatkozások közül a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-

vényt törölni, mivel már nem hatályos. 
- Az államháztartásról szóló törvény szerinti, költségvetési koncepció készítésére vo-

natkozó rendelkezések hatályukat vesztették, ezért a II. pont alatti „A helyi önkor-
mányzat költségvetési koncepciója elkészítésének, jóváhagyásának rendje” alpont 
törlése. Az ezt követő pontok számozása egy számmal csökken. 

- A 7. oldalon, a vegyes rendelkezéseknél a költségvetési koncepciók véleményezési 
határidőire vonatkozó rendelkezéseket törölni kell. 

 
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: 
 

34/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Község Önkormányzatával kötött, a nemzetiségi önkormányzat működésével 
kapcsolatos, 2014. november 13. napján kelt, módosított együttműködési 
megállapodást jóváhagyja.  
A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 Határidő: 2014. november 28. 
 Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
  Kelemen László jegyző 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Együttműködési megállapodások 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök  
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Németbánya Község Önkormányzatával 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai Szent Márton napi 
rendezvény programjainak közös szervezésére kötött együttműködési megállapodást a tele-
pülési önkormányzat polgármesterével. Mivel a rendezvény két testületi ülés közé esett, ezért 
nem várhatta meg a megállapodással a mai ülést. Ezt követően részletesen ismerteti a megál-
lapodást. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az aláírt megállapodást hagyja jóvá. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján,  
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3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

35/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Község Önkormányzatával - a 2014. november 8-9. napokon, Németbánya telepü-
lésen, Szent Márton napi rendezvény megszervezésére – kötött, 2014. november 
7. napján kelt együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2014. november 28. 
 Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
  Kelemen László jegyző 
 
 
b) Kostajger Mihály Egyesülettel 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai Szent Márton napi 
rendezvény programjainak közös szervezésében részt vettek az Egyesület tagjai is. A telepü-
lési önkormányzattal párhuzamosan az egyesülettel is kötött együttműködési megállapodást 
annak érdekében, hogy minél sikeresebb legyen a rendezvény. Ezt követően részletesen is-
merteti a megállapodást. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az aláírt megállapodást 
hagyja jóvá. 
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: 
 

36/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Kostajger Mihály Egyesülettel - a 2014. november 8-9. napokon, Németbánya te-
lepülésen, Szent Márton napi rendezvény megszervezésére – kötött, 2014. no-
vember 7. napján kelt együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2014. november 28. 

 Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
  Kelemen László jegyző 
 
 
c) Németbánya Község Önkormányzatával 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében javasolja, hogy Németbánya Község 
Önkormányzatával kössenek együttműködési megállapodást Németbánya település honlapja 
szerkesztésére, hírek, információk és események megjelenítésére, határozatok, közérdekű 
adatok közzétételére. Kéri a testületet, hatalmazza fel, hogy a megállapodás megkötése 
érdekében az intézkedéseket tegye meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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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: 
 

37/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást kíván kötni Németbánya Község 
Önkormányzatával Németbánya település honlapja – német nemzetiségi hírek, 
információk események megjelenítése, német nemzetiségi határozatok, közérdekű 
adatok közzététele céljából – szerkesztésére. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a megállapodás megkötése érdekében az 
intézkedéseket tegye meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megál-
lapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2014. november 28., ill. december 15. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

  Kelemen László jegyző 
 
 
d) Németbánya Község Önkormányzatával 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Magyarországi Német Nemzetiség 
hivatalos zászlójának Németbánya faluházon történő elhelyezésére javasolja együttműködési 
megállapodást kötni. 2 db zászló beszerzési költségének átvállalását javasolja. Az lenne a cél, 
hogy a hivatalos zászló Németbánya Község Önkormányzat faluházán is megtalálható legyen. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások:  
 
Kelemen László jegyző kérdezi, hogy az országos német nemzetiségi zászlóról van szó? 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes kérdezi, hogy összeget is meg kell határozni? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök Kelemen László jegyzőnek válaszolva elmondja, hogy igen az országos 
zászlóról. 
Draskovics Balázs elnök-helyettesnek válaszolva elmondja, hogy nem tudják pontosan, hogy 
mennyibe kerülnek a zászlók. 
 
Hozzászólások:  
 
Tóth András képviselő kérdezi, hogy de ezeket a zászlókat le is kell gyártatni, mert nem 
biztos, hogy van belőle készleten.  
 
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, úgy emlékszik, hogy ezek 
nagyjából egy hét alatt elkészülnek. A megállapodást a települési önkormányzat képviselő-
testületének is el kell fogadni, de ezzel nem lesz gond. 
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Kelemen László jegyző elmondja, hogy bele kell fogalmazni a megállapodásba, hogy a 
költségeket a nemzetiségi önkormányzat vállalja. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a zászlókat tartóval együtt 
kell megvásárolni. Lehet egy kicsit meg egy nagyot rendelni, ez utóbbit lehetne 
rendezvényeken használni. 
 
Tóth András képviselő hozzászólásában javasolja, hatalmazzák fel az elnököt, hogy zászlók 
és zászlótartók beszerzése vonatkozásában intézkedjen. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

38/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást kíván kötni Németbánya Község 
Önkormányzatával a Magyarországi Német Nemzetiség hivatalos zászlójának 
Németbánya faluházon történő elhelyezésére, német nemzetiségi rendezvényeken 
történő kihelyezésére. 
A képviselő-testület Magyarországi Német Nemzetiség 2 db zászlója és 2 db 
zászlótartó beszerzési költségét – költségvetése terhére átvállalja. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a zászlók és zászlótartók beszerzése 
vonatkozásában intézkedjen. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megál-
lapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2014. november 28., ill. december 15. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

  Kelemen László jegyző 
 
 
e) Németbánya Község Önkormányzatával 
 
Ujvári Szilvia elnök javasolja hogy a „Deutschhütten” német nyelvű falunévtábla falu végén 
történő elhelyezésére kössenek együttműködési megállapodást a települési önkormányzattal. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem érkezett, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

39/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást kíván kötni Németbánya Község 
Önkormányzatával a „Deutschhütten” német nyelvű falunévtábla Németbánya 
falu végén történő elhelyezésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megál-
lapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2014. november 28., ill. december 15. 
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Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
  Kelemen László jegyző 
 
 
f) Bakonyjákó Község Önkormányzatával 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében javasolja, hogy kössenek együttműködési 
megállapodást Bakonyjákó Község Önkormányzatával, a szekszárdi Német Színház 2015. 
első félévi vendégjátéka megszervezésére.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző kérdezi, hogy hol lenne az előadás? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, még nem tudja, melyik lenne az alkalmasabb 
helyszín, a bakonyjákói, vagy a németbányai. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

40/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást kíván kötni Bakonyjákó Község 
Önkormányzatával a szekszárdi  Német Színház 2015. első félévi vendégjátéka 
megszervezésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megál-
lapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2014. november 28., ill. december 15. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

  Kelemen László jegyző 
 
 
g) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzatával 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a szekszárdi Német Színház 2015. 
első félévi vendégjátéka megszervezésére Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzatával 
Is javasolja az együttműködési megállapodás megkötését 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Draskovits Balázs elnök-helyettes kérdezi, hogy van-e már tervezett időpont az előadásra? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy még nincs, mert még csak most akarják 
szervezni. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

41/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást kíván kötni Bakonyjákó Német Nemzetiségi 
Önkormányzatával a szekszárdi Német Színház 2015. első félévi vendégjátéka 
megszervezésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megál-
lapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2014. november 28., ill. december 15. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

  Kelemen László jegyző 
 
 
h) Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájával 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az óvodás gyermekek oktatása-
nevelése tárgyában is javasolja az együttműködési megállapodás megkötését. A Tagóvoda 
óvodás gyermekei rendszeresen szerepelnének a nemzetiségi rendezvényeken, a testület pedig 
támogatást nyújtana a tagóvoda működéséhez.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Draskovics Balázs képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

42/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást kíván kötni – az óvodás gyermekek németbányai 
német nemzetiségi rendezvényeken történő szereplése tárgyában - az Adászteveli 
Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájával. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megál-
lapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2014. november 28., ill. december 15. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

  Kelemen László jegyző 
 
 
i) Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolával 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében javasolja együttműködési megállapodás megkötését az 
iskolával. Az általános iskolás gyermekek szerepelnének a németbányai német nemzetiségi 
rendezvényeken, a testület pedig támogatást nyújtana az általános iskolának. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

43/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást kíván kötni – az általános iskolás gyermekek 
németbányai német nemzetiségi rendezvényeken történő szereplése tárgyában - a 
Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolával. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megál-
lapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2014. november 28., ill. december 15. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

  Kelemen László jegyző 
 
 
j)  Kostajger Mihály Egyesülettel 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében azt javasolja, hozzanak egy határozatot arról, hogy 
vegyék fel a kapcsolatot az Egyesülettel, egy általános együttműködési megállapodás megkö-
tése érdekében. Az Egyesület a falu minden nemzetiségi programjában részt vesz, aktív része-
se a község életének. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Draskovics Balázs képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

44/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást kíván kötni – Németbánya község német 
nemzetiségi programjaiban való részvétel és azok támogatása céljából - 
Németbánya Kostajger Mihály Egyesülettel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megál-
lapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2014. november 28., ill. december 15. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

  Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Támogatások megállapítása 
   E l ő a d ó :          Ujvári Szilvia elnök  
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Közoktatásban német nyelvet tanuló németbányai diákok támogatása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében javasolja, hogy a német nyelvet tanuló diákokat 
támogassa a nemzetiségi önkormányzat. Forintosítani kellene, hogy azok, akik németet tanul- 
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nak a faluban mennyi támogatást kapjanak. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Tóth András képviselő elmondja, hogy utólag, így belegondolva nem biztos, hogy 
megvalósítható, mert olyan, mintha a saját gyerekeinket pénzelnénk.  Nem is tudja, hogy 
tudnák megoldani, mert nem tudják, pontosan hányan diákot kell támogatni. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja, hogy fel kell mérni hány fő lenne érintett, és 
utána lehetne tovább lépni. 
 
Kelemen László jegyző javasolja, hogy hatalmazzák fel az elnök asszonyt, mérje fel a 
támogatottak körét, és hogy szeretné támogatni őket. 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy véleménye szerint nem kell feltétlen pénzbeli 
támogatásban gondolkodni. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy fel kell mérni, milyen módon tudják 
támogatni őket.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

45/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014/15-ös tanévben támogatást nyújt a német 
nyelvet tanuló németbányai diákok részére. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy mérje fel a támogatottak körét, és támogatás 
lehetséges módjait. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.   
Határidő: 2014. november 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

  Kelemen László jegyző 
 
 
b) Közoktatásban német nyelvet tanuló németbányai diákok német nemzetiségi nyári 

táborozásának támogatása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében javasolja, hogy Veszprém Megyei Német 
Önkormányzat által szervezendő német nemzetiségi nyári táborban részt vevő németbányai 
német nemzetiségi nyelvet tanuló diákokat támogassák. Feltétel: német nyelvből 4-es, vagy 5-
ös félévi, vagy év végi tanulmányi eredmény elérése. Támogatás összege: a táborozás 
költsége 70 %-a. Úgy gondolja ez egy jó motiváló erő lehet a tanulásban. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző kérdezi, hogy a 2013. évi munkáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére történne a kötelezettség vállalás? 
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Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy nem feladatalapú támogatás terhére, mert 
még nem tudjuk a pontos összeget. 
 
Hozzászólás: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja, hogy meg kell nézni mennyi volt tavaly, és arra 
kell rá tenni valamennyit, s azt az összeget el kell különíteni. Fel kell mérni, hogy kit érint. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

46/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - 
költségvetése terhére - kötelezettséget vállal arra, hogy német nyelvből 4-es, vagy 
5-ös félévi, vagy év végi tanulmányi eredményt elérő németbányai diákok 2015. 
évi, Veszprém Megyei Német Önkormányzat által szervezett német nemzetiségi 
nyári táborozási költsége 70 %-át átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.      
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

  Kelemen László jegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d :  Deutschhütten Német Nemzetiségi Egyesület 2014. évi létrehozása    
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök  
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy egyesületet legalább 10 fő hozhat létre 
úgy, hogy a 10 alapító tag a szervezet megalakulását kimondja, alapszabályát megállapítja és 
ügyintéző, képviseleti szervét megválasztja. Az egyesületnek magyarországi székhellyel kell 
rendelkeznie, alapító vagyon nem szükséges az alapításához. 
Az egyesület létrehozásának ügyvédi költsége 50.000,-Ft. Javasolja ennek a költségnek az 
átvállalását. 
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: 
 

47/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatásnak a terhére – a Deutschhütten Német Nemzetiségi 
Egyesület 2014. évi létrehozása költségeire 50.000,-Ft támogatást állapít meg.                                         
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.      
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Határidő: 2014. december 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

  Kelemen László jegyző 
 
 
5./  N a p i r e n d :  Adventi gyertyagyújtás 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök  
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy már hagyománnyá vált Németbányán 
az adventi gyertyagyújtás programjának megvalósítása, melynek költségeire (jászol felújítás, 
futófény, Betlehem kivilágítás, gyertyák) a Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatásnak a terhére – 65.000,-Ft támogatást javasol megállapítani. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Tóth András képviselő kérdezi, hogy ebben a támogatásban benne van a sütemény is? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök igennel válaszol a kérdésre. Plusz adóköltség terheli bort meg 
süteményt. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

48/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatásnak a terhére – Németbányán az adventi gyertyagyújtás 
programjának megvalósítása költségeire 65.000,- Ft támogatást állapít meg.                                         
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.      
Határidő: 2014. november 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

  Kelemen László jegyző 
 

 
6./ N a p i r e n d :  Szilveszteri hagyományos program megszervezése 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök  
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a szilveszteri hagyományok szerint a 
nemzetiségi önkormányzat támogatásával szeretnék megrendezni a „kolbászos” bált, melynek 
megvalósítására – a Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatásnak a terhére - 100.000,-Ft támogatást javasol megállapítani. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy tavaly 60 ezer forint volt a támogatás. 
Kérdezi, hogy a zenészekre is számítottak a támogatásból? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy arra félre kell tenni. Most 100 ezer forint 
támogatásról döntsenek, ha több lesz, akkor tudnak még támogatást megállapítani. Elmondja, 
hogy szeretnének a bálon a lélekharang megvásárlására támogatói jegyeket árusítani, meg kell 
nézni, hogy erre van-e mód. Ez lakossági kérés volt. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy ezt még a pénzügyesekkel át kell beszélni. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

49/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - 
Németbánya községben megrendezendő, 2014. évi szilveszteri bál 
megvalósítására – a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatásnak a terhére -  100.000,-Ft támogatást 
állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.      
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

  Kelemen László jegyző 
 
 
7./ N a p i r e n d :  Kitelepítés évfordulójáról megemlékezés 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök  
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2015. január 6. napján lesz a 
németbányai kitelepítés következő évfordulója, melyről Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és Németbánya Község Önkormányzat közös szervezésében szoktak 
megemlékezni. A megemlékezés programja: Ünnepi szentmise, polgármesteri és elnöki 
köszöntő, iskolások éneke, koszorúzás, gyertyagyújtás. Javaslom, hogy a megemlékezés 
költségeiből - a Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatásnak a terhére – 10.000,-Ft-ot vállaljon át a testület. Kérdezi, hogy elég a rá a tízezer 
forint? 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy szerinte elég 10.000,-Ft, mert 
körülbelül 5.000,-Ft a koszorú, a másik fele elég a gyertyákra. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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50/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - 2015. 
január 6. napi németbányai kitelepítés évfordulójáról történő megemlékezés 
költségeiből – a Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatásnak a terhére - 10.000,-Ft-ot átvállal.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.      
Határidő: 2014. december 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

    Kelemen László jegyző 
 
 
8./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök  
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó általános iskolák felvételi körzete 

 
Ujvári Szilvia elnök ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal főigazgatója levelét. 
Javasolja, hogy értsenek egyet a felvételi körzettel. 
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: 
 

51/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - 
Németbánya település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, 
200811 – Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8445 
Városlőd, Kossuth L. u. 58.), kötelező felvételt biztosító oktatási-nevelési 
intézménnyel egyetért.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2014. november 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

  Kelemen László jegyző 
 
 
b) Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Gála 

 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy minden évben más településen 
rendezik meg a megyei német nemzetiségi gálát. Idén a XXIV. Városlődön lesz, november 
15. napján. A belépődíj 1.600,-Ft/fő. Javaslolja, hogy a képviselő-testület 1 fővel 
képviseltesse magát a gálán, s az ő belépődíját vállalják át. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Draskovics Balázs képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

52/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2014.11.15. napján megrendezendő, XXIV. Veszprém Megyei Német 
Nemzetiségi Gálán – Városlődön - 1 fővel képviselteti magát, akinek az 1.600,-Ft 
összegű belépődíját – költségvetése terhére - átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.   
Határidő: 2014. november 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

  Kelemen László jegyző 
 
 
c) Lélekharang vásárlás 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a testület lélekharangot kíván 
vásárolni a németbányai temetőbe, melyet 2015. évben helyeznének el. Felvette a kapcsolatot 
Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő mesterrel.  Először fel kell mérni, hogy hová 
helyezhető el a harang, melynek kb. 35.000,-Ft lesz a költsége. Javasolja megállapodás 
megkötését a települési önkormányzattal, a temető tulajdonosával és üzemeltetőjével. Kéri a 
testület felhatalmazását a harang beszerzésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy még ezt át kell beszélni,  
hogyan, lehet elhelyezni a harangot, legyen a két képviselő-testült között egy megbeszélés 
erről. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

53/2014.(XI.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást kíván kötni Németbánya Község 
Önkormányzatával, a németbányai temetőbe lélekharang elhelyezésére. 
Felhatalmazza az elnököt Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületével történő egyeztetésre és intézkedésre. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megál-
lapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2014. november 28., ill. december 15. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

  Kelemen László jegyző 
 
 
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 58 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

                          Ujvári Szilvia Draskovics Balázs 
                                elnök  jkv. hitelesítő 
 
 


