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Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 8 
óra 30 perckor megtartott 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 2014. 

december 4. napján, 8 óra 30 perckor 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: 

- Kelemen László jegyző 
- Diós Nikoletta jkv. vezető 

 
A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár. 
 
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 megtárgyalni. 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./  Tiszteletdíjak módosítása Ujvári Szilvia 
  elnök 
 
2./ Lélekharang beszerzése  Ujvári Szilvia 
  elnök 
                                                                                                                                
3./ Német nyelvtanulással kapcsolatos támogatások megállapítása  Ujvári Szilvia 
  elnök           
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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 véleményüket. 
 
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 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52 és 53/2014.(XI.13.) 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 :  Tiszteletdíjak módosítása 
   E l ő a d ó :       Ujvári Szilvia elnök 
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Kelemen László jegyző úr szakmai 
állásfoglalást kért a feladatalapú támogatás tiszteletdíjak finanszírozására való felhasználásá-
ról az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályától. 
Ezt követően részletesen ismerteti az állásfoglalást, valamint az Adászteveli Közös Önkor-
mányzati Hivatal által készített, a tiszteletdíjak állására vonatkozó kimutatást. 
Elmondja, hogy a működési támogatás előirányzata 5.528,-Ft-tal túllépésre került, úgy  
gondolja, hogy ez így nem maradhat. Javasolja, hogy a testület a megállapított tiszteletdíjak 
folyósítását 2014. november 1-től függessze fel. Véleménye szerint a képviselő-testület tagjai 
5.000,-Ft/fő összeget be tudnak fizetni - támogatás címen – Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat házpénztárába, hogy ne legyen negatív az egyenleg. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Tóth András képviselő hozzászólásában elmondja, ő is úgy gondolja, hogy saját forrásból 
oldják meg.  
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Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával és az előtte szóló 
képviselő véleményével. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

54/2014.(XII.4.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Ujvári Szilvia elnök, 
Draskovics Balázs elnök-helyettes és Tóth András képviselő megállapított tiszte-
letdíjainak folyósítását 2014. november 1. napjától felfüggeszti. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Lélekharang beszerzése 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök  
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Gombos Miklós harangöntő felmérése 
megtörtént, a polgármester úrral is egyeztetett ezzel kapcsolatban. Együttműködési 
megállapodást fognak létrehozni a polgármester úrral, melyben rögzítik a harang vásárlásának 
és elhelyezésének feltételeit. Úgy tudja, hogy a települési önkormányzatnak is lesz testületi 
ülése, ahol a polgármester úr tájékoztatni fogja a képviselő-testületi tagokat. Nem 
gondolkodnak az Iharkúti harangról, hanem egy új harangot fognak vásárolni. A felmerülő 
kérdéseket már tisztázták a polgármester úrral. Szeretnének gyűjtést rendezni a szilveszteri 
bálon, támogatói jegyeket árusítanának, adományokat fogadnának el a lakosságtól, 
vállalkozóktól, civil szervezetektől. Ezzel kapcsolatban a pénzügyes kollégával felveszik a 
kapcsolatot, hogy ez szabályos legyen. Ezt követően részletesen ismerteti a harangöntőtől a 
lélekharangra kapott árajánlatot. Az árajánlat alapján, a képviselő-testület 2013. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére, bruttó 450 ezer Ft-os kötelezettségvállalást 
javasol elfogadni a harang megvásárlására. A települési önkormányzat is dönt róla, hogy 
mennyivel tudják ezt támogatni, illetve a támogatói jegyekből is lesz még erre forrás. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Tóth András képviselő kérdezi, hogy lényeges az, hogy milyen felirat van a harangon? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a feliratot a települési önkormányzatnak 
és a nemzetiségi önkormányzatnak kell egyeztetni. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján,  
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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55/2014.(XII.4.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a németbá-
nyai lélekharang 2015. évben történő megvásárlására - a képviselő-testület 2013. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére, kötelezettségvállalásként – 
bruttó 450.000,-Ft-ot biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról 2015. évben gondoskodjanak.  

 Határidő: 2014. december 19., ill. 2015.június 30. 
 Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
  Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Német nyelvtanulással kapcsolatos támogatások megállapítása 
   E l ő a d ó :          Ujvári Szilvia elnök  
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az előzetes felmérés szerint, a német 
nyelvtanulással kapcsolatban 7 fő részesülhetne a támogatásban, akik tudják teljesíteni a 
feltételeket: Tóth Katrin, Blaskovits Anna, Rózsa Boglárka, Rózsa Biborka, Narancsik 
Mikolt, Somosi Sára és Berhidai Kincső. A jegyző úrral egyeztették a pályázati támogatás 
feltételeit, melyek alapján a következő határozat meghozatalát javasolja: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a németbányai fiata-
lok német nyelvtudásának erősítését, bővítését kívánja elérni, ezért – a képviselő-testület 
2013. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - pályázati támogatással ösztönzi 
a német nyelvet tanulókat, arra a 2015. évre kötelezettséget vállal. 
- A pályázat  
      a) Kerete:    210.000,- Ft 

b) Formája: nyitott, folyamatos. 
c) Időtartama:  2015. január 1. napjától 2015 június 30. napjáig. 

- A pályázati támogatás összege:  bruttó 5.000,-Ft/hó/fő. 
- A pályázóknak az alábbi kritériumoknak együttesen kell megfelelni: 

  a) németbányai állandó lakcím, 
  b) óvodai, általános iskolai, középiskolai, főiskolai, vagy egyetemi nappali tagozatos kép- 
      zésben való részvétel,  

     c) német nyelv intézményszerű - óvodai, általános iskolai, középiskolai, főiskolai, vagy  
egyetemi - oktatásában való részvétel, vagy szakköri, magántanári, nyelviskolai német 
nyelvoktatásban való részvétel, ahol az órák száma meghaladja havonta a négyet, 

     d) a német nyelvtanulás hivatalos igazolása: 
 da) intézményi keretek között az oktatási intézmény fél évre igazolhatja,        
 db) szakköri, magántanári, vagy nyelviskolai oktatás esetén havonta, hitelt érdemlően,  
       számlával, vagy igazolással kell alátámasztani a német nyelvoktatási órákon való  
       részvételt. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával, a képviselő-
testület előzetesen ezeket a pályázati feltételeket beszélte meg. 
 
Kelemen László jegyző kérdezi, hogy elég lesz a keret, ha más pályázó is benyújtja a pályá- 
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zatát? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, úgy gondolja, hogy az idei előirányzatból ennyi 
keretet állapítsanak meg, ha kicsit többre lenne majd szükség, azt a következő évi 
támogatásból tudnák biztosítani. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján,  
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

56/2014.(XII.4.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a né-
metbányai fiatalok német nyelvtudásának erősítését, bővítését kívánja elérni, ezért 
– a képviselő-testület 2013. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 
pályázati támogatással ösztönzi a német nyelvet tanulókat, arra a 2015. évre köte-
lezettséget vállal. 
- A pályázat  
      a) Kerete:    210.000,- Ft 
      b) Formája: nyitott, folyamatos. 
      c) Időtartama:  2015. január 1. napjától 2015 június 30. napjáig. 
- A pályázati támogatás összege:  bruttó 5.000,-Ft/hó/fő. 
- A pályázóknak az alábbi kritériumoknak együttesen kell megfelelni: 
      a) németbányai állandó lakcím, 
      b) óvodai, általános iskolai, középiskolai, főiskolai, vagy egyetemi nappali ta-   
          gozatos képzésben való részvétel,  
      c) német nyelv intézményszerű - óvodai, általános iskolai, középiskolai, főis- 
          kolai, vagy egyetemi - oktatásában való részvétel, vagy szakköri, magánta- 
          nári, nyelviskolai német nyelvoktatásban való részvétel, ahol az órák száma  
          meghaladja havonta a négyet, 
      d) a német nyelvtanulás hivatalos igazolása: 
          da) intézményi keretek között az oktatási intézmény fél évre igazolhatja,        
          db) szakköri, magántanári, vagy nyelviskolai oktatás esetén havonta, hitelt  
                érdemlően, számlával, vagy igazolással kell alátámasztani a német  
                nyelvoktatási órákon való részvételt. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2014. december 19. 
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 59 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 

                          Ujvári Szilvia Draskovics Balázs 
                                elnök  jkv. hitelesítő 


