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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 30. 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 2014. 

december 30. 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 állampolgár. 
 
Ujvári Szilvia  elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján meg-
állapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Tóth András képviselő hiányzik, aki 
a nemrég született gyermekére vigyáz, ezért nem tud jelen lenni az ülésen.  
A mai rendkívüli ülés összehívását a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása indokol-
ja. 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 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./  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és  Kelemen László 
   Működési Szabályzata módosítása jegyző 
 
2./ A képviselők köztartozás-mentessége Ujvári Szilvia 
  elnök 
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3./ A szilveszteri zenei szolgáltatás megbízási szerződése Ujvári Szilvia 
  elnök      
 
4./ Vegyes ügyek 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 két testületi ülés között eltelt rövid idő miatt lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló nem készült.  
 
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 Szervezeti és  

Működési Szabályzata módosítása 
   E l ő a d ó :       Kelemen László jegyző 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény alapján, a nemzetiségi önkormányzat - jogszabályi keretek kö-
zött - át nem ruházható hatáskörében, minősített többséggel határozza meg törvényes műkö-
désének feltételeit, így szervezete és működése részletes szabályait, az alakuló ülést követő 
három hónapon belül. 
A jelenleg hatályban lévő SZMSZ sok helyen módosításra szorul: 
        - Bevezető részben szereplő 1990. évi LXV. tv. már hatályon kívül van. 
        - Önkormányzat helyett „nemzetiségi önkormányzat” a helyes kifejezés. 
        - Mellékletek hiányoztak. 
        - Az önkormányzat ünnepe nem volt rögzítve: Nemzetiségi nap  
        - Az át nem ruházható hatásköröket teljes körűen kell felsorolni. (Njt. 113. és 114. §) 
        - 4 ülés mellett 1 közmeghallgatás megtartása is kötelező. 
        - Munkaterv nem kötelező. 
        - Rendkívüli ülést lehetne összehívni 2 fő indítványára. 
        - Rendkívüli ülést nem 8, hanem 5  munkanapon belül lenne köteles az elnök összehívni. 
        - Sűrgős esetben bármilyen értesítési mód is alkalmazható. 
        - Számozás alcímenként újra kezdődik. 
        - Határozatképesség: 2 fő szükséges hozzá. (Jogszabályváltozás: csak 3 fős a testület.) 
        - Minősített szavazásnál nem szerepelt korábban a költségvetés és a zárszámadás elfoga-  
           dása. 
        - NNNÖK rövidítés. 
        - Több helyen „kisebbségi” önkormányzat szerepelt a szabályzatban. 
        - A VM Kormányhivatalnak kell megküldeni a jkv-et. 
        - Nemzetiségi Önkormányzat kapcsolatainál a megállapodásokat nem fontos rögzíteni,  
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           mert azok változhatnak. 
        - Az 58. és 63. pontnál félbemaradt mondatok szerepeltek a régi SZMSZ-ben. 
 
Az előterjesztésben elhangzottak figyelembe vételével készült el az SZMSZ, melyet a képvi-
selők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a módosí-
tott szervezet és működési szabályzatot, melyet javasol elfogadni a testületnek.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ujvári Szilvia elnök kérdezi, hogy a kitelepítésnek a nemzetiség ünnepe között nem kell 
szerepelnie? A Nemzetiségi Önkormányzat nevének rövidítésében mi a K betű? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a kitelepítés időpontjának évfordulójára 
fontos minden évben megemlékezni, de ez szerinte nem ünnep. A rövidítésben a K betű a 
Képviselő-testületet jelenti. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

57/2014.(XII.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. de-
cember 30. napján kelt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti 
és Működési Szabályzatát elfogadja. 
Az SZMSZ a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2015. január 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  A képviselők köztartozás-mentessége 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök  
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök felkéri Kelemen László jegyzőt, hogy ismertesse a jelenlévőkkel a 
köztartozásmentes adatbázisba való felvétel rendelkezését, valamint annak igazolási formáját. 
 
Kelemen László jegyző előterjesztésében részletesen ismerteti a Mötv. 38. § (4) bekezdését. 
Elmondja, hogy az ismertetett rendelkezések két kötelezettséget írnak elő: 
Egyfelől az adóhatóságnál köteles kérelmezni az adatbázisba történő felvételét. A kérelemmel 
egy adóigazgatási (hatósági) eljárást kezdeményez (nyilvántartásba vétel), melyből 
következik, hogy az adóhatóságnak a kérelem tekintetében el kell járnia, döntenie kell a 
felvétel, vagy elutasítás kérdésében. Erről a kérelmezőt értesíteni kell. 
Másfelől az érintett a képviselő-testületnél 2014. december 31. napjáig köteles igazolni a 
felvétel megtörténtét. Ezt csak az adóhatóság döntésével, vagy az arról kiadott hiteles 
másolattal teheti meg. A törvény előírja az igazolás kötelezettségét, és nem engedi meg 
ehelyett az érintett részéről ilyen tartalmú nyilatkozat tételét, illetve a testület részéről annak 
elfogadását.  
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Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jegyző úr tájékoztatóját. 
 
 
 
3./ N a p i r e n d :  A szilveszteri zenei szolgáltatás megbízási szerződése 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök  
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a szilveszteri bál zeneszolgáltatását 
Gyenes Tamás végzi, a fellépési díja bruttó 15.000,- Ft. Ezt követően részletesen ismerteti a 
megbízási szerződést, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
Javasolja a szerződés jóváhagyását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

58/2014.(XII.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyenes 
Tamás Baté, Petőfi u.12. sz. alatti lakossal kötött, 2014. december 15. napján kelt, 
németbányai szilveszteri bál zeneszolgáltatásával kapcsolatos megbízási 
szerződést jóváhagyja. 
A szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök  
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) A pénzmaradvány lefedése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az idén kapott feladatalapú támogatá-
sát a nemzetiségi önkormányzat elköltötte, illetve a 2015. évre kötelezettségvállalással terhel-
te. Kérdezi, hogy ehhez kapcsolódóan van-e még egyéb teendője az önkormányzatnak, kell-e 
róla határozatot hozni? 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Válasz: 
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Kelemen László jegyző elmondja, hogy a feladatalapú támogatást 2014. december 31. napjá-
ig fel kell használni, illetve 2015. június 30. napjáig még felhasználható, ha a képviselő-
testület döntött a kötelezettségvállalásról. Ezen kötelezettségeinek a nemzetiségi önkormány-
zat eleget tett, a szükséges döntéseket meghozta, újabb határozathozatalra nincs szükség.  
 
Hozzászólás: 
 
Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jegyző úr tájékoztatóját. 
 
 
b) Adventi gyertyagyújtás 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a adventi gyertyagyújtás összköltsége 
magasabb lett 10.000,-Ft-tal a határozatba foglalt összegnél. Ezért javasolja a nemzetiségi 
önkormányzat 48/2014.(XI.13.) határozata módosítását: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2014.(XI.13.) 
határozatát a következők szerint módosítja: 
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 75.000,- 
Ft támogatást állapít meg, melyből 45.085,-Ft összeget kötelezettségvállalásként, 2015. évben 
biztosít.      
                            
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: 
 

59/2014.(XII.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
48/2014.(XI.13.) határozatát a következők szerint módosítja: 
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 75.000,-Ft támogatást állapít meg, 
melyből 45.085,-Ft összeget kötelezettségvállalásként, 2015. évben biztosít.      
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.   
Határidő: 2014. december  31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
Ujvári Szilvia elnök megköszöni a képviselőknek, a jegyző úrnak, a jegyzőkönyvvezetőnek 
az éves munkáját és eredményekben gazdag boldog újévet kíván mindenkinek.  
 
Megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy hozzászólása? 
 



 

 

7 

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 


