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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján 9 órakor 
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 2015. 

szeptember 17. napján, 9 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. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Diós Nikoletta jkv. vezető 

 
A lakosság részéről nem jelent meg polgár. 
 
Ujvári Szilvia  elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 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 lő a d ó : 
  
1./ Az Adászteveli Óvoda 2014/2015. nevelési év beszámolója Ujvári Szilvia  
 elnök 
                                                                                                     
2./ Az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása, Ujvári Szilvia  
     indítható óvodai csoportok száma elnök 
 
3./ Az Adászteveli Óvoda intézményi átalakítása Ujvári Szilvia  
 elnök 



 

 

4./ Német nyelvtanulással kapcsolatos pályázat kiírása 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 határozatok végrehajtásáról a soron 
következő ülésen fog beszámolni. 
 
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 :  Az Adászteveli Óvoda 2014/2015. nevelési év beszámolója 
    E lő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
       (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda vezetője 
elkészítette a 2014/2015. nevelési év beszámolóját. Mivel az önkormányzatok társulásában 
működő intézmény német nemzetiségi intézmény, ezért a beszámolót a nemzetiségi 
önkormányzatnak véleményezni kell. A beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. A beszámolót jónak 
tartja, javasolja, hogy elfogadásra ajánlják a társulás gesztora, Adásztevel Község 
Önkormányzatának. 
 
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: 
 

49/2015.(IX.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda 2015. július 3. napján kelt, a 2014/2015. nevelési év beszámo-
lóját jónak tartja, s elfogadásra ajánlja Adásztevel Község Önkormányzatának. 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 



 

 

Határidő: 2015. október 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása, 

indítható óvodai csoportok száma                                                                       

   E l ő a d ó :            Ujvári Szilvia elnök 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda 
Bakonyjákói Tagóvodája vezetőjének, Hegedüsné Patyi Edinának a kérelmét. Elmondja, 
hogy a nemzetiségi tagóvodai kérelmet véleményezni kell a nemzetiségi önkormányzatnak. 
A vezető óvónő nyitvatartási és óvodai csoport indítási javaslatát jónak tartja, elfogadásra 
javasolja Bakonyjákó Község Önkormányzatának. 
 
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: 
 

50/2015.(IX.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 2015/2016. nevelési év nyitvatartá-
si idejének és indítható óvodai csoportok számának javaslatát jónak tartja, s elfo-
gadásra ajánlja Bakonyjákó Község Önkormányzatának. 
A javaslat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. október 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Az Adászteveli Óvoda intézményi átalakítása 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Homokbödöge Község 
Önkormányzat Adászteveli Óvoda intézményi átalakítására vonatkozó határozatát. Elmondja, 
hogy a társulásban működő Adászteveli Óvoda német nemzetiségi intézmény, ezért a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdése alapján az intézményi 
átalakítást, Homokbödöge Község Önkormányzat társulásból való kiválási szándékát 
véleményezni kell. Javasolja, hogy a képviselő-testület a kiválási szándékot támogassa. 
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: 



 

 

51/2015.(IX.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Homokbödöge Község Önkormányzat Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és 
Németbánya Óvodafenntartó Társulásból történő kiválási szándékát támogatja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. október 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Német nyelvtanulással kapcsolatos támogatások megállapítása 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az új tanévben is támogatni kívánja a 
nemzetiségi önkormányzat azokat a németbányai fiatalokat, akik német nyelvtudásuk 
erősítésén, bővítésén fáradoznak, ezért javasolja a pályázat kiírását, az alábbiak szerint: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a németbányai fiata-
lok német nyelvtudásának erősítését, bővítését kívánja elérni, ezért – a képviselő-testület 
2014. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – pályázatot ír ki, pályázati támo-
gatással ösztönzi a német nyelvet tanulókat, arra a 2015/2016. tanév I. félévre kötelezettséget 
vállal. 

- A pályázat  
a) Kerete:    240.000,- Ft 
b) Formája: nyitott, folyamatos. 
c) Időtartama:  2015. szeptember 20. napjától 2016. január 31. 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 

képzésben 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 érdemlő-

en, számlával, vagy igazolással kell alátámasztani a német nyelvoktatási órákon 
való részvételt. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a pályázat kiírását. Kérdezi, hogy az 
elszámolásnál nem jelent gondot, ha a támogatások kifizetése januárba átcsúszik?  
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző nemmel válaszol a kérdésre. Elmondja, hogy kötelezettségvállalással 
a 2016. januári költségek is támogathatók, ezeket el lehet számolni a feladatalapú támogatás 



 

 

nál. 
 
Ujvári Szilvia elnök hozzászólásában elmondja, hogy a támogatás kifizetésénél oda kell arra 
figyelni, hogy a szakkörre járók havonta igazolják a német nyelvoktatási órákon való részvé-
telt. Ezen kívül jelzi, hogy Blaskovits Zoltán polgármester úr pályázati beadványában Anna 
lakcímét helytelenül adta meg. A lakcímkártyáján nem ez szerepel. Kéri jegyző urat az adatok 
ellenőrzésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

52/2015.(IX.17.) 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 2014. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 
pályázatot ír ki, pályázati támogatással ösztönzi a német nyelvet tanulókat, arra a 
2015/2016. tanév I. félévre kötelezettséget vállal. 
- A pályázat  

            a) Kerete:    240.000,- Ft 
            b) Formája: nyitott, folyamatos. 
            c) Időtartama:  2015. szeptember 20. napjától 2016. január 31. 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 képzésben való részvétel,  
             c) német nyelv intézményszerű - óvodai, általános iskolai, középiskolai, főis-

kolai, vagy egyetemi - oktatásában való részvétel, vagy szakköri, magán-
tanári, 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, hi-

telt érdemlően, számlával, vagy igazolással kell alátámasztani a né-
met nyelvoktatási órákon való részvételt. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. szeptember 20. 
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) „Németbányai örökségünk” találkozókról tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a „Németbányai örökségünk” 
találkozókon nagy az érdeklődés. Ez egy több találkozóból álló sorozat, ebben a félévben is 
szeretné folytatni a programot Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata. A 
találkozókon átlagosan 10 fő jelen van. Az idősebb lakosság is szeret ezen részt venni, 



 

 

szeretnek a múltjukról beszélni, és ezt megosztani a fiatalabbakkal. Október első hétvégéjén 
megrendezésre kerül a következő találkozó, ez alkalommal szó lesz a vallási tevékenységről 
és az ehhez kapcsolódó gasztronómia tevékenységekről, illetve az emlékekről, hogy milyen 
ünnepekor, mit fogyasztottak a németbányai emberek, családok. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes javasolja, hogy az elnök asszony tájékoztatóját fogadja el 
a képviselő-testület. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

53/2015.(IX.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ujvári 
Szilvia elnök „Németbányai örökségünk” találkozókról szóló tájékoztatóját 
elfogadja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. október 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
b) Lakossági kérdőív 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a németbányai lakosok részére 
eljuttatandó kérdőívet. Elmondja, hogy készítettek egy kérdőívet a képviselő társaival, 
amelyben megszólítják a falubelieket, hogy mit gondolnak, az elkövetkező négy évben mire 
fektesse Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat a hangsúlyt, melyek legyenek a fő 
feladatok, prioritások. Fontos, hogy a jövőbeli, megvalósítandó tervek a lakosság valódi 
igényeire épüljenek. Öt területet jelöltek meg: a német nyelv oktatását; a német nemzetiségi 
programokat; a helyi nemzetiségi hagyományok őrzését és ápolását; a településüzemeltetési 
feladatokhoz való hozzájárulást, a falu képének szépítését, fejlesztését a települési 
önkormányzattal együttműködésben; valamint a nemzetiségi muzsika és tánc területét. Úgy 
döntöttek, hogy személyesen mennek ki az emberekhez kikérni a véleményüket, mert a 
kiküldött kérdőíveknek statisztikailag csak 5 %-a érkezik vissza. Igaz, hosszadalmasabb 
munka lesz, de jobban megéri, és értékesebb információkat kapnak a személyes beszélgetések 
során. A mai közmeghallgatáson is szeretné megkérni majd a jelen lévőket, hogy töltsék majd 
ki a kérdőívet. Fontos, hogy a lakosság támogassa a nemzetiségi önkormányzatot a feladatok 
kitűzésében, mert feleslegesen pénzt nem akarnak kiadni, hanem értékes oktatásra és 
programokra szeretnék a forrásaikat fordítani. Ennek a kérdőívnek az értékelését egy hónap 
múlva szeretné ismertetni a lakossággal.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes javasolja, hogy az elnök asszony Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat jövőbeli céljaival kapcsolatos kérdőívről szóló tájékoztatóját fo- 



 

 

gadja el a képviselő-testület. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

54/2015.(IX.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ujvári 
Szilvia elnök Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat jövőbeli céljaival 
kapcsolatos kérdőívről szóló tájékoztatóját elfogadja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. október 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
c) Szeptemberi és októberi programok 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a szeptemberi programokat illetően, 
lesz majd egy megbeszélés, hogy legyen-e tanösvény. Ez sváb értékeket érintene, és falu 
történetéből a helyszíneket. Nem tudja pontosan, mikor lesz megvalósítva, de ötletelni lehet. 
Lesz még egy meghirdetett bejárás a faluban, amelyen az elnök-helyettes úrral vesznek részt. 
A másik program pedig októberben lesz, mint már említette, a „Németbányai örökségünk” 
rendezvény. Azt még nem tudják, hogy hol fogják tartani, ha jó idő lesz, kisétálnak a „Képes” 
fához. Rossz idő esetére szeretné a polgármester úrtól elkérni a faluházat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes javasolja, hogy az elnök asszony Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. szeptemberi és októberi programjairól szóló tájékoztatóját 
fogadja el a képviselő-testület. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

55/2015.(IX.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ujvári 
Szilvia elnök Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. szeptemberi 
és októberi programjairól szóló tájékoztatóját elfogadja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. október 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
d) Felnőtt beszédközpontú német nyelvtanfolyam indítása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a beszélgetések során felmerült egy 50 
órás felnőtt beszédközpontú német nyelvtanfolyam indítása. Német nyelvtanárt kell hozzá 



 

 

keresni, amit szeretnének megpályáztatni. Az idősebb lakosokat, akik szeretnének részt venni 
a tanfolyamon, a falubusszal lehetne a helyszínre szállítani. Javasolja, hogy a következő hatá-
rozatot hozza meg a testület: 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a németbányai pol-
gárok német nyelvtudásának megszerzését, megerősítését, bővítését kívánja elérni, ezért – a 
képviselő-testület 2014. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a nagykorú 
németbányai polgárok részére beszédközpontú német nyelvtanfolyamot indít, melyhez német 
nyelvtanári pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel:  
 
- A tanfolyam  
         a) időkerete:    50 óra, 
         b) ideje:  2015. október 20. napjától szombat, vagy vasárnap,  
             napi 2 óra, 
         c) helyszíne: Németbánya faluház (8581 Németbánya, Fő tér 3.), 
         d) térítésmentes.  
            
- A pályázóknak az alábbiakat kell csatolni a pályázathoz: 
      a) német nyelvtanári diploma, 
      b) rövid szakmai életrajz,  
      c) óradíj igénye, 
      d) útiköltség igénye. 
 
- A pályázat 
      a) benyújtási határideje:              2015. október 10. 
      b) benyújtásának módja:  Írásban, zárt borítékban, melyre rá kell  
          írni: „Német nyelvtanári Pályázat”, személyesen leadva, vagy  
          postai úton. 
      c) benyújtásának helye: Németbánya Polgármesteri Hivatal (8581  
          Németbánya, Fő tér 3.), vagy Ujvári Szilvia elnök címére (8581  
          Németbánya, Kossuth u. 53.)  
      d) elbírálásának határideje:         2015. október 15. 
 
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: 
 

56/2015.(IX.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a né-
metbányai polgárok német nyelvtudásának megszerzését, megerősítését, bővítését 
kívánja elérni, ezért – a képviselő-testület 2014. évi munkájáért kapott feladatala-
pú támogatás terhére – a nagykorú németbányai polgárok részére beszédközpontú 
német nyelvtanfolyamot indít, melyhez német nyelvtanári pályázatot ír ki, az 
alábbi feltételekkel:  
- A tanfolyam  
         a) időkerete:    50 óra, 



 

 

         b) ideje:  2015. október 20. napjától szombat, vagy vasárnap, napi 2 óra, 
         c) helyszíne: Németbánya faluház (8581 Németbánya, Fő tér 3.), 
         d) térítésmentes.    
- A pályázóknak az alábbiakat kell csatolni a pályázathoz: 
      a) német nyelvtanári diploma, 
      b) rövid szakmai életrajz,  
      c) óradíj igénye, 
      d) útiköltség igénye. 
 
- A pályázat 
      a) benyújtási határideje:              2015. október 10. 
      b) benyújtásának módja:  Írásban, zárt borítékban, melyre rá kell írni: „Német 

nyelvtanári Pályázat”, személyesen leadva, vagy postai úton. 
      c) benyújtásának helye: Németbánya Polgármesteri Hivatal (8581 Németbá-

nya, Fő tér 3.), vagy Ujvári Szilvia elnök címére (8581 Németbánya, Kos-
suth u. 53.)  

      d) elbírálásának határideje:         2015. október 15. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. október 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
e) Tiszteletdíjak folyósítása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a 2015. május 28-i ülésükön döntöttek 
az I. félévi tiszteletdíjak folyósításáról. Javasolja, hogy a 2015. II. félévi tiszteletdíjak egy 
összegben történő folyósításáról is határozzanak. A nemzetiségi önkormányzat működési 
támogatási előirányzata fedezi a tiszteletdíjak költségét. 
 
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: 
 

57/2015.(IX.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2015.(V.28.) 
határozatával, a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat tisztségviselői és 
képviselője részére megállapított tiszteletdíjak - 2015. II. félévre - egy összegben 
történő folyósítását határozza el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. október 2. 
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 9 óra 47 perckor bezárja. 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 

                          Ujvári Szilvia Draskovics Balázs 
                                elnök  jkv. hitelesítő 
 
 


