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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23. napján 9 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv



2 

 

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 2015. 

április 23. napján, 9 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia elnök, Draskovics Balázs elnök-helyettes. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Baksa Gizella 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 Tóth András képviselő hiányzik, aki 
előzetesen jelezte, hogy családi elfoglaltság 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 pontokat javasolja megtárgyalni. 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ “Németbányai örökségünk – Unsere Erbschaft von Deutschhütten”          Ujvári Szilvia  
       Programsorozat indítása                                                                                  elnök 
                                                                                                          
2./ Németbányai Német Nemzetiségi Nap megrendezése                                Ujvári Szilvia  
                                                                                                                                elnök 
 
3./ Németbányai Német Nemzetiségi rajzpályázat kiírása                               Ujvári Szilvia  
                                                                                                                                elnök 
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4./ Németbányai Német Nemzetiségi kirándulás                                             Ujvári Szilvia  
                                                                                                                                elnök 
 
5./ 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 lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló 
beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a testületnek, 
hogy vegyék tudomásul a beszámolót. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatát. 
 
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 tudomásul 
veszi a jelentést a 14, 15 és 17/2015.(III.19.) számú, lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

 
 
 
Ujvári Szilvia elnök ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi 
pontok 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 :  “Németbányai örökségünk – Unsere Erbschaft von Deutschhütten” 

Programsorozat indítása                                                                                     
   E l ő a d ó :       Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy "Németbányai örökségünk - Unsere 
Erbschaft von Deutschhütten" címmel 10 alkalmas programsorozat indul Németbányán, havi 
rendszerességgel, a NNNÖK rendezésében. A programok havi költsége hozzávetőleg max. 
5.000,-Ft. Első alkalom: 2015. április 20., vasárnap. A programon a meghívott előadók be-
szélnek a falu német nemzetiségi emlékeiről. A programon hangfelvétel és jegyzet készül, 
amelynek kivonatát mind a nemzetiség weboldal felületén, mind a facebook oldalán közzé 
kívánják tenni. A programsorozat zárásaként az összegyűlt anyagot nyomtatott és elektroni-
kus formában is elérhetővé kívánják tenni. Ezt követően részletesen ismerteti a programsoro-
zat havi témalistáját. Elmondja, hogy vasárnapon 8-9-en gyűltek össze Kungl Ignácéknál, itt 
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történt ez a beszélgetés. Idősebb falubeliek is eljöttek és nagyon-nagyon érdekesen volt. Sokat 
beszéltek a keresztekről, melyiknek mi a története, milyen háttere van, ki mit tud róla. Na-
gyon sok keresztről eltérő hiedelmek és legendák vannak a falubeliek között, érdemes volt 
utánanézni. Mindenki nagyon jól érezte magát. Egy nagyon kellemes és jó közösségi élmény-
nek bizonyult. A következő alkalmakkor már szeretnék a megállapítandó 5.000,-Ft-os keretet 
használni. 
 
Javasolja a testületnek, hogy hozzanak határozatot arról, hogy "Németbányai örökségünk - 
Unsere Erbschaft von Deutschhütten" címmel, havi rendszerességgel programsorozatot indí-
tanak Németbányán. A programsorozatra – a 2014. évi munkájáért kapott feladatalapú támo-
gatás terhére – 5.000,-Ft/alkalom kiadási előirányzatot biztosítanak. Az első rendezvény 2015. 
április 20. napján került megtartásra. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a javaslatot. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

18/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete "Németbányai örökségünk 
- Unsere Erbschaft von Deutschhütten" címmel, havi rendszerességgel programso-
rozatot indít Németbányán. A programsorozatra – a 2014. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – 5.000,-Ft/alkalom kiadási előirányzatot biztosít. 
Az első rendezvény 2015. április 20. napján került megtartásra. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Németbányai Német Nemzetiségi Nap megrendezése 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Németbányai Német Nemzetiségi 
Napot 2015. június 20. napján szeretné az önkormányzat megrendezni. Ezt követően részlete-
sen ismerteti a Nemzetiségi nap programját. Elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan terve-
zik a nemzetiségi napot, hiszen nagyon jól sikerült a tavalyi rendezvény. Javasolja, hogy hoz-
zanak határozatot a nemzetiségi nap megrendezéséről és a programja elfogadásáról. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a javaslatot. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

19/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2014. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 2015. június 20. napján 
rendezi meg Németbányán a Német Nemzetiségi Napot. 
A képviselő-testület a Nemzetiségi Nap programját elfogadja. 
A program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
a) Németbánya Német Nemzetiségi pólók megrendelése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Napra 
szeretnénk megrendelni feliratos pólókat. Ilyet kapna az összes németbányai gyermek, a 
gyermek és felnőtt labdarúgók, a szervezők és segítők. Javasolja, hogy a 2014. évi 
munkájukért kapott feladatalapú támogatás terhére biztosítsanak erre 80.000,-Ft-ot. 
Felhatalmazást kér a képviselő-testülettől az intézkedésre. 
 
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: 
 

20/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2014. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a 2015. június 20. napján 
rendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Napra, a németbányai gyermekek, a 
felnőtt labdarúgók, a szervezők és segítők részére „Németbánya Német 
Nemzetiségi Nap 2015.” feliratú pólókat készíttet, melynek költségére 80.000,- Ft 
kiadási előirányzatot biztosít. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a megrendelés ügyében intézkedjen. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
b) Gyermek népi játékok megrendelése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy tavaly nagy sikere volt a népi 
játékoknak, melyeket a gyerekek ingyenesen használhattak. Idén is szeretnék megrendelni. 
Javasolja, hogy a testület 2014. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére, a 2015. 
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június 20. napján rendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Napra, gyermek népi játékok 
megrendelését határozzák el, melynek költségére 90.000,-Ft kiadási előirányzatot 
biztosítsanak. Felhatalmazást kér a képviselő-testülettől az intézkedésre. 
 
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: 
 

21/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2014. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a 2015. június 20. napján 
rendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Napra, gyermek népi játékok 
megrendelését határozza el, melynek költségére 90.000,-Ft kiadási előirányzatot 
biztosít. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a megrendelés ügyében intézkedjen. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
c) Sörivó verseny megrendezése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy tavaly szintén nagy sikere volt a 
sörivó versenynek, melyen az győzött, aki legrövidebb idő alatt tudott meginni egy üveg sört. 
A versenyt idén is meg szeretnénk rendezni, ehhez sört és pólókat szeretnének beszerezni.19 
órakor lenne a versenyt, aminek a főnyereménye ismét egy láda sör lenne.  
Javasolja, hogy a testület 2014. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére, a 2015. 
június 20. napján rendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Napra, sörivó verseny 
megrendezését határozzák el, melynek sör és póló költségére 20.000,-Ft kiadási előirányzatot 
biztosítsanak. Felhatalmazást kér a képviselő-testülettől az intézkedésre. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért a javaslattal. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

22/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2014. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a 2015. június 20. napján 
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rendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Napra, sörivó verseny 
megrendezését határozza el, melynek sör és póló költségére 20.000,-Ft kiadási 
előirányzatot biztosít. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a megrendelés ügyében intézkedjen. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
d) Tombola tárgyak beszerzése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy este 8 órakor lesz a tombolahúzás, 
melyre értékesebb tombola tárgyakat kellene beszerezni, ami vonzóbbá tenné a tombola 
szelvények vásárlását. Szeretnének a tombola nyeremények miatt minél több támogatót 
megnyerni. Nem lenne nagyon sok tombola nyeremény, viszont értékeseket szeretnének 
vásárolni. Javasolja a testület 2014. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére, a 
2015. június 20. napján rendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Napra, tombola tárgyak 
beszerzését határozzák el, melynek költségére 20.000,-Ft kiadási előirányzatot biztosítsanak. 
Felhatalmazást kér a képviselő-testülettől az intézkedésre. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a javaslatot. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

23/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2014. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a 2015. június 20. napján 
rendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Napra, tombola tárgyak beszerzését 
határozza el, melynek költségére 20.000,-Ft kiadási előirányzatot biztosít. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a beszerzés ügyében intézkedjen. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
e) Reprezentációs költség 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Németbánya Német Nemzetiségi 
Napon felmerülnek reprezentációs költséget, melyre szintén előirányzatot kell biztosítani. 
Javasolja, hogy a testület 2014. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére, a 2015. 
június 20. napján rendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Nap reprezentációs költségére 
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10.000,-Ft kiadási előirányzatot biztosítsanak. Felhatalmazást kér a képviselő-testülettől az 
intézkedésre. 
 
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: 
 

24/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2014. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a 2015. június 20. napján 
rendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Nap reprezentációs költségére 
10.000,-Ft kiadási előirányzatot biztosít. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a reprezentációs előirányzat felhasználásáról 
gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
f) „Fényhozó hajócskák” indítása a Bitván 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy ez egy nagyon szép kezdeményezés a 
lélekharanggal kapcsolatban. A hajócskák elkészítésére kézműves foglalkozásokat fognak 
tartani a gyerekeknek. A hajókra gyertya mécsest fognak ragasztani, s a Bitva egy szakaszán 
leengedik őket.  Természetesen a tűzvédelmi hatóságot értesítik, s fokozott elővigyázatosság 
mellett zajlik majd a program. 
Javasolja, hogy a testület 2014. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére, a 2015. 
június 20. napján rendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Napra, „fényhozó hajócskák” 
indítása a Bitván program megszervezését határozzák el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes kérdezi, hogy erre a programra nem határoznak meg egy 
összeget? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök javasolja, hogy a gyertyákra 2.000,-Ft előirányzatot biztosítsanak, s 
felhatalmazást kér a képviselő-testülettől az intézkedésre. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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25/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2014. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a 2015. június 20. napján 
rendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Napra, „fényhozó hajócskák” 
indítása a Bitván program megszervezését határozza el, melynek költségére 
2.000,-Ft kiadási előirányzatot biztosít. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a hajócskák elkészítéséről, s program 
lebonyolításáról gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
g) Meghívók és plakátok készítése  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Németbánya Német Nemzetiségi 
Napra meghívókat és plakátokat kell készíttetni, s időben el kell az érintettekhez postázni, ill. 
ki kell függeszteni. 
Javasolja, hogy a testület a 2014. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére, a 
2015. június 20. napján rendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Napra, meghívók és 
plakátok készíttetését határozzák el, melynek költségére 50.000,-Ft kiadási előirányzatot 
biztosítsanak. Felhatalmazást kér a képviselő-testülettől az intézkedésre. 
 
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: 
 

26/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2014. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a 2015. június 20. napján 
rendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Napra, meghívók és plakátok 
készíttetését határozza el, melynek költségére 50.000,-Ft kiadási előirányzatot 
biztosít. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a meghívók és plakátok elkészíttetéséről 
gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 
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h) Emléktárgyak készítése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Németbánya Német Nemzetiségi 
Napon a németbányai elszármazottak, gyermekek és meghívott vendégek részére 
emléktárgyak készítését tervezik. 
Javasolja, hogy a testület a 2014. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére, a 
2015. június 20. napján rendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Napra, emléktárgyak 
készíttetését határozzák el, melynek költségére 15.000,-Ft kiadási előirányzatot biztosítsanak. 
Felhatalmazást kér a képviselő-testülettől az intézkedésre. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért a javaslattal. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

27/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2014. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a 2015. június 20. napján 
rendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Napra, emléktárgyak készíttetését 
határozza el, melynek költségére 15.000,-Ft kiadási előirányzatot biztosít. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a meghívók és plakátok elkészíttetéséről 
gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Németbányai Német Nemzetiségi rajzpályázat kiírása 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök  
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület egyrészt 
színesíteni akarja a Németbányai Német Nemzetiségi Nap programját, másrészt lehetőséget 
kíván nyújtani az óvodás és általános iskolás gyerekeknek, hogy tehetségüket közönség előtt 
is megmutathassák. 
Javasolja a következő határozat meghozatalát: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat – a 2014. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – rajzpályázatot ír ki az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája német 
nemzetiségi óvodásainak és a Városlődi Német Nemzetiségi Általános Iskola alsó és felső 
tagozatos diákjainak.  
A pályázat címe: Németbányai emlék. 
A pályaművek technikája szabadon választható. 
Pályázati keretösszeg  27.000,- Ft, mely az alábbiak szerint kerül kiosztásra: 
 - Óvodások: I. helyezett: 3.000,-Ft 
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II. helyezett: 2.000,-Ft 
III. helyezett: 1.000,-Ft 
 
- Ált iskola alsó tagozatosok: I. helyezett: 4.000,-Ft 
II. helyezett: 3.000,-Ft 
III.   helyezett: 2.000,-Ft 
 
- Ált iskola felső tagozatosok: I. helyezett: 5.000,-Ft 
II. helyezett: 4.000,-Ft 
III.    helyezett: 3.000,-Ft 
   
A pályaművek benyújtási határideje 2015. május 31.     
A pályaművek benyújtásának helye: Németbánya Polgármesteri Hivatal 
                                                            8581 Németbánya, Fő tér 3. 
A pályaművet zárt csomagolásban lehet benyújtani, a csomagoláson fel kell tüntetni „PÁ-
LYÁZAT – Németbányai emlék”, valamint a pályázó nevét és lakcímét. 
Egy pályázó csak egy pályaművet nyújthat be. 
A pályaműveket Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
június 10. napjáig bírálja el.  A legjobb pályaművek díjainak ünnepélyes átadására a Német-
bányai Német Nemzetiségi Napon, 2015. június 20-án, 15.00 órakor kerül sor. 
 
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: 
 

28/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat – a 2014. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – rajzpályázatot ír ki az Adászteveli Óvoda Ba-
konyjákói Tagóvodája német nemzetiségi óvodásainak és a Városlődi Német 
Nemzetiségi Általános Iskola alsó és felső tagozatos diákjainak.  
A pályázat címe: Németbányai emlék. 
A pályaművek technikája szabadon választható. 
Pályázati keretösszeg  27.000,- Ft, mely az alábbiak szerint kerül kiosztásra: 
    - Óvodások: I. helyezett: 3.000,-Ft 

II. helyezett: 2.000,-Ft 
III. helyezett: 1.000,-Ft 

 
    - Ált iskola alsó tagozatosok: I. helyezett: 4.000,-Ft 

II. helyezett: 3.000,-Ft 
III. helyezett: 2.000,-Ft 

 
    - Ált iskola felső tagozatosok: I. helyezett: 5.000,-Ft 

II. helyezett: 4.000,-Ft 
III. helyezett: 3.000,-Ft 

   
A pályaművek benyújtási határideje 2015. május 31.     
A pályaművek benyújtásának helye: Németbánya Polgármesteri Hivatal 
                                                            8581 Németbánya, Fő tér 3. 
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A pályaművet zárt csomagolásban lehet benyújtani, a csomagoláson fel kell tün-
tetni „PÁLYÁZAT – Németbányai emlék”, valamint a pályázó nevét és lakcímét. 
Egy pályázó csak egy pályaművet nyújthat be. 
A pályaműveket Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2015. június 10. napjáig bírálja el.  A legjobb pályaművek díjainak ünne-
pélyes átadására a Németbányai Német Nemzetiségi Napon, 2015. június 20-án, 
15.00 órakor kerül sor. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a pályázat kihirdetéséről gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. május 15. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Németbányai Német Nemzetiségi kirándulás 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök  
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Németbányai Német Nemzetiségi 
kirándulás 2015. április 25. napján, szombaton lesz. A kiránduláson a németbányai lakosok 
ingyenesen vehetnek részt. Lehetőség van arra, hogy azok a nem németbányai lakosok, 
akiknek kötődése van a faluhoz, költségtérítés mellett részt vehetnének a kiránduláson. Ezt 
követően részletesen ismerteti a kirándulás programajánlatát. Javasolja a kirándulás 
határozatba foglalását, s a kirándulás programjának 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

29/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2014. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 2015. április 25. napján 
szervezi meg Tarjánba a 2015. évi német nemzetiségi kirándulást. 
A program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a kirándulás autóbusszal történik, 
melyre korábban kért árajánlatokat. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatokat. Saj-
nos idő közben két árajánlatot adó szállító jelezte, hogy ezen a napon már foglalt az autóbu-
szuk, így Kis Barnabás árajánlatát javasolja elfogadni. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes véleménye szerint nem tehetnek mást, a még érvényben 
lévő árajánlatot kell elfogadni. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

30/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. 
április 25. napjára szervezett, 2015. évi német nemzetiségi kirándulás 
Németbánya – Tarján – Németbánya útvonalra Kis Barnabás (Kis Tours Kft. 
Ajka) 2015. április 14. napján kelt, autóbuszos személyszállítási árajánlatát 
elfogadja. 
A képviselő-testület a kirándulás autóbusz költségét a 2014. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
 
5./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök  
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Feladatalapú támogatás 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a támogatói okiratot. Elmondja, 
hogy eredetileg 38 pontja volt Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, de felleb-
bezést nyújtott be a döntés ellen, melyet a bírálók elfogadtak, s végül 48 pontot kapott az ön-
kormányzat. A fellebbezés 370 e Ft plusz pénzt jelentett az önkormányzatnak. Javasolja, hogy  
az okiratot vegyék tudomásul. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes örömét fejezi ki, hogy a nemzetiségi önkormányzat ilyen 
jelentős feladatalapú támogatáshoz jutott, ami azt jelenti, hogy jól dolgoztak, s érdemes volt 
az elnök asszonynak is fellebbeznie. Támogatja a javaslatot. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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31/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő (1054 Budapest, Alkotmány utca 
25.) 2015. április 15. napján kelt Támogatói Okiratát, s annak mellékletét képező 
kedvezményezettek listáját.  
Az Okirat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
b) Lélekharang                    
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a lélekharang épségben elhelyezésre 
került, tanúsítványai rendelkezésekre állnak. Kötéllel működtethető. 2015. június 20-án 
szeretnék közzétenni a lélekharang költségeinek elszámolását. Az elektromos működtetés 
megvalósítását a települési önkormányzat is segíteni fogja. A két önkormányzat és az egyház 
részvételével háromoldalú megbeszélést terveznek a témában. A NNNÖK számlájára 20 e Ft 
plusz támogatás érkezett, melyet a harang vagyonvédelmére kellene fordítani. 
Javasolja, hogy a németbányai lélekharang vagyonvédelmére – vasrács készítésére – 20.000,-
Ft kiadási előirányzatot biztosítson a testület. 
 
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: 
 

32/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai lélekharang vagyonvédelmére – vasrács készítésére – 20.000,-Ft 
kiadási előirányzatot biztosít. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a vasrács megrendeléséről gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
c) Németbányai szobor és keresztek környezetének virágosítása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, nagyon szép társadalmi kezdeményezés in-
dult a németbányai keresztek környezetének virágosításáról. A Szent Antal szobor virágosítá-
sa már megtörtént. A Gaschler kereszten kívül még 3 olyan kereszt van a községben, aminek 
a virágosítását szeretnék megoldani és hagyományt teremteni. Erre 30.000,-Ft-os keretössze- 
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get javasol megállapítani. Javasolja, hogy delegáljanak az önkormányzat részéről 2 főt, min-
den alkalommal. A virágosítás két okból történne, az egyházi hagyományok őrzése végett és a 
hagyományok ápolása céljából. 
 
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: 
 

33/2015.(IV.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai keresztek környezetének virágosítását határozza el. A munkára 2 
német nemzetiségi önkormányzati képviselőt delegál. 
A virágosításra – költségvetése terhére – 30.000,-Ft előirányzatot biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. május 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 31 perckor bezárja. 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 

                          Ujvári Szilvia Draskovics Balázs 
                                elnök  jkv. hitelesítő 
 
 


