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Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5. napján 9 órakor 
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 2015. 

november 5. napján, 9 órakor 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. 
Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására a nyelvtanári pályázat elbírálási határideje 
miatt volt szükség. 
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 pontot javasolja megtárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y :     E lő a d ó : 
 
1./ Német nyelvtanári pályázat elbírálása                                                          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: 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pont megtárgyalását. 

 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  szóló be-
számoló  - a két testületi ülés között eltelt rövid idő miatt - 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 :  Német nyelvtanári pályázat elbírálása                                                           
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az előző testületi ülésen a nemzetiségi 
önkormányzat pályázatot írt ki, az alábbiak szerint:  
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat a németbányai polgárok német nyelvtudásá-
nak megszerzését, megerősítését, bővítését kívánja elérni, ezért – a képviselő-testület 2014. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a nagykorú németbányai polgárok ré-
szére beszédközpontú német nyelvtanfolyamot indít, melyhez német nyelvtanári pályázatot ír 
ki, az alábbi feltételekkel:  
A tanfolyam  
         a) időkerete:    26 óra, 
         b) ideje:  2015. november 14. 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) felsőfokú német nyelvvizsga bizonyítvány, vagy német nyelvtanári diploma, 
b) rövid szakmai életrajz,  
c) óradíj igénye, 
d) útiköltség igénye. 
A pályázat 
a) benyújtási határideje:              2015. október 31. 

            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. november 12. 
 
Elmondja, hogy a pályázati kiírásra 1 db pályázat érkezett. Ezt követően felbontja a pályázat 
zárt borítékát és ismerteti a pályázatot. Véleménye szerint a pályázó a kiírásban megfogalma-
zott feltételeknek maradéktalanul megfelel, ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy fo-
gadják el a pályázatát. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. Kérdezi, hogy a 
pályázó óradíj és útiköltség igénye bruttó összeg? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök igennel válaszol a kérdésre. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

66/2015.(XI.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Ju-
dit Pápa, Vajda P. ltp. 30/2. szám alatti lakos - a nagykorú németbányai polgárok 
részére, beszédközpontú német nyelvtanfolyam német nyelvtanári pályázati kiírá-
sára - benyújtott pályázatát elfogadja. 
A pályázat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. november 10. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy 
hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a két világháborúban 
elhunyt németbányai polgárok emlékművénél megtörtént a halottak napi megemlékezés és 
koszorúzás.  
 
Ujvári Szilvia elnök kérdezi, hogy a nyelvtanulással kapcsolatos pályázati támogatások mi-
kor lesznek kifizetve?  
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy ma készültek el a jegyzőkönyvi kivona-
tok, s  már fizethetők a támogatások a pénztárból. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a hivatal házipénztár kezelő 
előadója jelezte feléje, hogy a képviselő-testület korábban, a 2014. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére hozott, 18/2015.(IV.23.), 27/2015.(IV.23.), 32/2015.(IV.23.) 
és 33/2015.(IV.23.) határozatai nem teljesültek. Ezt követően részletesen ismerteti a 
határozatokat. Elmondja, hogy nem fognak tudni elszámolni a 2014.évi feladatalapú 
támogatással, mert ezek a kiadási előirányzatok a költségvetésben maradnak. 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök köszönetet mond a hivatal figyelmességéért. A jegyző úr hozzászólására  
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reagálva elmondja, hogy a 18/2015.(IV.23.),  32/2015.(IV.23.) és 33/2015.(IV.23.) határoza-
tok végrehajtásának határidejét javasolja 2015. december 31. napjára módosítani. A „Német-
bányai örökségünk” programsorozat eddigi előadásai megtartására az érintettek a saját költsé-
gükön biztosítottak süteményeket, üdítőt. A következő előadásra a testület által biztosított elő-
irányzatot fel fogják használni. A lélekharang vagyonvédelmére a vasrács nem készült el, de 
az év végéig ezt meg akarják csináltatni. A németbányai keresztek környezetének virágosítá-
sára szintén a képviselők és polgárok a saját költségükön biztosították a virágokat. Intézkedni 
fog, hogy a képviselő-testület által biztosított kiadási előirányzat terhére virágokat vásárolja-
nak a keresztek környezetének szebbé tételéhez. 
A Németbányai Nemzetiségi Napra az emléktárgyak készítése elmaradt, ezért a 
27/2015.(IV.23.) határozatot javasolja visszavonni. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatait. Véleménye sze-
rint a lélekharangot védő vasrács megrendelésével kapcsolatban a polgármester úrral minden-
képpen egyeztetni kell. A keresztek környezetének virágosításához árvácskákat lehetne vásá-
rolni, melyek jól tűrik a hideget. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

67/2015.(XI.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Né-
metbánya Német Nemzetiségi Napra, emléktárgyak készíttetéséről szóló, 
27/2015.(IV.23.) határozatát visszavonja.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. november 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 

68/2015.(XI.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Né-
metbányai örökségünk – Unsere Erbschaft von Deutschütten” programsorozatról 
szóló, 18/2015.(IV.23.) határozata végrehajtásának határidejét 2015. december 31. 
napjára módosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. november 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 

69/2015.(XI.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a né-
metbányai lélekharang vagyonvédelméről szóló, 32/2015.(IV.23.) határozata vég-
rehajtásának határidejét 2015. december 31. napjára módosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. november 20. 
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Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 

70/2015.(XI.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a né-
metbányai keresztek környezetének virágosításáról szóló, 33/2015.(IV.23.) hatá-
rozata végrehajtásának határidejét 2015. december 31. napjára módosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. november 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a testületi ülést 9 óra 27 perckor bezárja. 
 

 
kmf. 

 
 
 
 

                          Ujvári Szilvia Draskovics Balázs 
                                elnök  jkv. hitelesítő 
 
 


