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Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 28. 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. 

december 28. napján, 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Adásztevel – Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia elnök és Draskovics Balázs elnök-helyettes. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett 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 mai testületi ülést rendhagyó helyszínen tartják meg, a jegyző úr egyéb elfoglaltsága 
miatt. 
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./ Szilveszteri német nemzetiségi rendezvény megszervezése Német-           Ujvári Szilvia  
      bányán                                                                                                                elnök 
                                                                                                                
2./ Német nyelvtanfolyam                                                                                 Ujvári Szilvia  
                                                                                                                                  elnök 
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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 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 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 :  Szilveszteri német nemzetiségi rendezvény megszervezése 

Németbányán           
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy szilveszterkor – a helyi német nemze-
tiségi hagyományoknak megfelelően - Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat meg-
rendezi a kolbászos bált. Szilveszter napjának délelőttje hagyományosan közös kolbásztöltés-
sel indul, melyen részt vesznek a német nemzetiségi képviselők és lakosok is. Ezeket a kolbá-
szokat fogja majd a bakonyjákói konyhát üzemeltető Frum Ferenc megsütni. A tőle kért ár-
ajánlat szerint a szilveszteri vacsora költsége 100.000,-Ft lesz, melyhez még a sütemények és 
italok költsége járul. Javasolja, hogy a képviselő-testület módosítsa a 78/2015.(XI.26.) hatá-
rozatát, melyben csak 90.000,-Ft biztosítását határozták meg. Az új határozatban összesen 
140.000,-Ft keretösszeget kellene biztosítani, melyből az említett vacsora költség mellett 
40.000,-Ft keretösszeg jutna süteményekre és italokra. 
 
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: 
 

82/2015.(XII.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
78/2015.(XI.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
német nemzetiségi hagyományoknak megfelelően, 2015. évben is megrendezi 
Németbányán a szilveszteri „kolbászos” bált. A rendezvény költségeire – a 2014. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 140.000,-Ft keretösszeget 
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biztosít, melyből 100.000,-Ft-ot a vacsora, 40.000,-Ft-ot  a sütemények és italok 
költségeire.                                                               
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Község Önkormányzata 
a szilveszteri bálra térítésmentesen biztosítja a faluházat. Előzetesen egyeztetett a 
polgármester úrral, s elkészült a szerződés-tervezet, melyet ezt követően részletesen ismertet. 
Javasolja a testületnek, hogy a terembérleti szerződés-tervezetet fogadják el, s hatalmazzák fel 
a szerződés aláírására. 
 
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: 
 

83/2015.(XII.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Németbánya Község Önkormányzatával kötendő, 2015. évi óévbúcsúztató 
szilveszteri rendezvény terembérleti szerződését elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a szerződést aláírja. 
A terembérleti szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a szerző-
dés aláírásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. január 12. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Német nyelvtanfolyam 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében tájékoztatja a megjelenteket, hogy a német nyelvtanfo-
lyamra 28 fő jelentkezett. A német nyelvtanár javaslatára a csoportot ketté kell választani, 
kezdő és újrakezdő csoportra, melyhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. Ezért a tanfo-
lyam óraszáma 26 órával megnő, melynek költségét - a 2014. évi munkáért kapott feladatala-
pú támogatás terhére – javasolja kötelezettségvállalásként biztosítani. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

84/2015.(XII.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
németbányai német nyelvtanfolyam résztvevői csoportjának kezdő és újrakezdő 
csoportra bontásához hozzájárul.  A tanfolyam 26 órás nyelvtanári díja 
többletköltségét - a 2014. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
kötelezettségvállalásként biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. január 12. 
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 23 perckor bezárja. 
 

 
kmf. 

 
 
 
 

                          Ujvári Szilvia Draskovics Balázs 
                                elnök  jkv. hitelesítő 
 
 


