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Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26. napján 8 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 2016. május 

26. napján, 8 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Németbánya – Faluház nagyterme. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia elnök, Draskovics Balázs elnök-helyettes és Tóth 

András képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Baksa Gizella jkv. vezető 
- Blaskovits Zoltán polgármester 

 
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 minden képviselő jelen van. 
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, 
3 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 : 
 
 Tárgy:         Előadó: 

1./  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költ-                Ujvári Szilvia                                           
      ségvetése módosítása                                                                                          elnök 

 
2./  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költ-                Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
      ségvetése végrehajtása                                                                                         elnök 
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3./  Vegyes ügyek                                                                                              Ujvári Szilvia                                                                                 
                                                                                                                                  elnök 

                                                                      
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a 
napirendre tett javaslatot 3 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 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 
határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a jelentést a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 és 14/2016.(III.31.) számú, lejárt határide-
jű 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 :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségve- 
                                 tése módosítása                                                                                           
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a 2015. évi zárszámadás elfogadása 
előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási 
előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsolódóan. A 
hivatal elkészítette a határozat-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a határozat-tervezetet. Javasolja, hogy 
a költségvetés módosítást fogadja el 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, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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15/2016.(V.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése módosítását elfogadja. 
A költségvetés-módosítás a határozat mellékeltét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségve- 
                                  tése végrehajtása                                                                                                                                                                                                               
   E l ő a d ó :          Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal dolgozói által elkészített 
2015. évi zárszámadást úgy kell az elnöknek beterjeszteni a képviselő-testület elé, hogy 
legkésőbb május utolsó napjáig hatályba lépjen. A határozat-tervezet 4. számú melléklete 
azonos a költségvetést módosító határozat 1. mellékletével, s bővül a mérlegek, beruházás és 
a pénzeszközök változásának levezetése mellékletekkel. A határozat-tervezetet a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a határozat-
tervezetet. Javasolja, hogy a zárszámadást fogadja el 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, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

16/2016.(V.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtását elfogad-
ja. 
A költségvetés végrehajtás a határozat mellékeltét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek                                                                                               
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Tóth András képviselői megbizatása 

Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr jelezte feléje, hogy Tóth 
András képviselő utoljára 2014. december 4. napján volt képviselő-testületi ülésen, s a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja szerint  
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a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik,  ha a nemzetiségi 
önkormányzati képviselő annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben távol  

maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület, közgyűlés ülésén. 

Véleménye szerint Tóth András képviselői megbízatása az említett jogszabály alapján nem 
szűnt meg, mert jelen volt a 2015. szeptember 17-i közmeghallgatáson. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző kéri az elnök asszonyt, hogy rendeljen el 5 perc szünetet, amíg az 
információkat egyezteti. 
 
Ujvári Szilvia elnök 5 perc szünetet rendel el. 
 
A szünet leteltét követően, folytatódik a képviselő-testületi ülés. 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy egyeztetett munkatársaival és a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály munkatársával. Tóth András képviselő valóban jelen volt a 2015. 
szeptember 17-ei közmeghallgatáson, így a távolléte nem haladja meg az egy évet, s a 
képviselői megbízatása nem szűnt meg. 
 
b) Juniális szervezése 
  
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2016. 
június 19. napján – vasárnap - egy juniálist szervez, amely egy falukirándulás lenne. Reggel a 
bakonyjákói kisvonattal indulnának el Bakonybél irányába, ahol egy kisebb előadást 
hallgatnának meg a hutákról. A bakonybéli Csillagdában egy komplett programmal fogadnák 
a kirándulókat, idegenvezetéssel és filmvetítéssel. Ezután - egy rövid látogatás erejéig - 
megtekintenék az Apátságot, majd Hubertlakra, a vadászházba mennének. Itt egy zsíros 
kenyeres uzsonnát fognak elfogyasztani, melyet követően játékos vetélkedőket szerveznének 
a gyermekek és a felnőtteknek számára. Természetesen a sport sem maradna el, focizhatnak 
az érdeklődők. A vonatozás 1800,-Ft/fő, a Csillagda 1600,-Ft/fő költségbe kerülne, étkezésre 
1000,-Ft/fővel számolnak. Javasolja, hogy a juniális szervezéséről, a költségeinek – az 
önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – átvállalásáról 
hozzanak határozatot.  
 
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, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

17/2016.(V.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 
19. napján juniálist szervez, mely kirándulás szállítási, bakonybéli Csillagda láto-
gatási és étkezési költségeit – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támoga-
tás terhére – átvállalja 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. június 10. ill. 2016. június 19. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a juniális vetélkedőinek, sorjátékainak 
és sportversenyeinek a díjazásra, és egyéb használati eszközökre 15.000,-Ft költséget tervez-
nek – az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére –, melyek-
ről szintén javasol határozatot hozni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

18/2016.(V.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. júni-
us 19. napjára szervezett juniális vetélkedőinek, sorjátékainak és sportversenyei-
nek a díjazásra, és egyéb használati eszközökre – a 2015. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – 15.000,-Ft-ot biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. június 10. ill. 2016. június 19. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a német-
bányai gyerekeknek „Juniális” címmel rajzpályázatot kíván kiírni, melynek díjait a juniálison, 
Hubertlaknál adnák át a díjazottaknak. A pályázat benyújtásának határideje 2016. június 15., 
helye: Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, módja: zárt borítékban, 
melyen a pályázat címét és a pályázó nevét fel kell tüntetni. A pályázatot Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzata bírálja el. Elbírálási határidő:  2016. június 18. A díjak sportesz-
közök lennének, 15 ezer Ft értékben. A gyerekek a pályázataikban lerajzolhatják, hogyan 
képzelik el a vonatos kirándulást. Javasolja, hogy – a képviselő-testület a 2015. évi munkájá-
ért kapott feladatalapú támogatás terhére – a „Juniális” rajzpályázat díjazására 15.000,-Ft-ot 
biztosítson. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

19/2016.(V.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a németbá- 
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nyai gyerekeknek „Juniális” címmel rajzpályázatot ír ki. 
A pályázat benyújtásának  
    - határideje: 2016. június 15.,  
    - helye: Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének,  
    - módja: zárt borítékban, melyen a pályázat címét és a pályázó nevét fel kell  
                  tüntetni.   
A pályázatot Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata bírálja el. 
Elbírálási határidő:  2016. június 18. 
A díjak átadása: 2016. június 19. napján, Hubertlakon, a juniális kiránduláson. 
A képviselő-testület a rajzpályázat helyezettjeinek díjazására – a 2015. évi mun-
kájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 15.000,-Ft-ot biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. június 10. ill. 2016. június 19. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
c) Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közösségének tagdíja 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Veszprém Megyei Német Önkor-
mányzatok Közösségének tagja Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat. A Közösség 
12/2015.(XII.2.) sz. határozata alapján, 2016. évben a tagdíj 4.000,-Ft/év. Javasolja a képvise-
lő-testületnek, hogy a tagdíjat a működési előirányzat terhére biztosítsák. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

20/2016.(V.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Veszprém Megyei Német Önkormányzatok 
Közösségének tagjaként fizetendő, 2016. évi, 4.000,-Ft-os tagdíját – 2015. évi 
működési előirányzata terhére – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. június 10.  
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
d) Fociedzés 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy idén júniustól a sportpályán ismét el-
indítja a nemzetiségi önkormányzat a szombatonkénti focimérkőzéseket, délután 4 órától 6 
óráig. A fociedzés célja: a megfelelő erőnlét megszerzése, felkészülés a nemzetiségi napon, a 
felnőtteknek és a gyermekeknek szervezendő focimérkőzésekre. Ezen apropóból újra felme-
rült a focikapuk állapota, és szeretne felhatalmazást kérni arra, hogy polgármester úrral egyez-
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tethessen, hogyan tudnák ezt az állapotot rendezni, hogy folyamatosan focikapu álljon a pá-
lyán. Úgy gondolja, hogy ez nem kis költséget jelent, ezért együttműködést igényel a telepü-
lési önkormányzattal. Eddig mindig bérelni kellett ezeket a kapukat. Nem lehet akármilyen 
kaput használni, mert balesetveszélyes lehet. Mindenki emlékszik arra, hogy egyik évben egy 
kisgyermekre rádőlt a focikapu. Ennek Németbányán nem szabad megismétlődnie. Már a ka-
pun lévő vasalat is balesetveszélyes. Javasolja, hogy a testület a fociedzések indításáról hoz-
zon határozatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Blakovits Zoltán polgármester hozzászólásában üdvözli a kezdeményezést. Köszöni a jel-
zést a balesetveszélyről, ígéri, hogy a héten a balesetveszély meg lesz szüntetve. A focikapúk 
ügyében mindenképpen egyeztetni fog az elnök asszonnyal. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

21/2016.(V.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. júniu-
sától a németbányai sportpályán, 16.00 órától 18.00 óráig elindítja a labdarúgó 
edzéseket. A fociedzés célja: a megfelelő erőnlét megszerzése, felkészülés a nem-
zetiségi napon, a felnőtteknek és a gyermekeknek szervezendő focimérkőzésekre. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a megfelelő focikapuk rendelkezésre állása érde-
kében egyeztetéseket folytasson Németbánya polgármesterével. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. június 10.  
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
e) Németbányai Német Nemzetiségi Nap 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy 2016. szeptember 3-án, szombaton 
lesz Németbányán a Német Nemzetiségi Nap. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Nem-
zetiségi Nap megszervezésére hatalmazzák fel. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

21/2/2016.(V.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szep-
tember 3. napján rendezi meg Németbányán a Német Nemzetiségi Napot. 
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Felhatalmazza az elnököt, hogy a Nemzetiségi Nap megszervezéséről gondoskod-
jon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. június 10.  
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

                      Kelemen László jegyző 
 
 
f) Gombaismereti előadás: 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében, 2016. június 25. napján Takács Ferenc, méltán híres gyógynövény 
és gombaszakértő egész napos gombaismereti előadást tart. Reggel elméleti ismereteket, dél-
után pedig gyakorlat lesz. A szakértő nagyon jól ismeri Németbányát. Elmondása alapján nyá-
ri gombából 40 fajta, ősziből pedig 70 fajta gomba van környékünkön. Később tervezünk 
majd egy két napos tanfolyamot. Az előadáson részvétel teljesen ingyenes a lakosság részére. 
Javasolja, hogy hozzanak az előadás szervezéséről határozatot, annak költségét – az önkor-
mányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – biztosítsák, s hatalmaz-
zák fel az elnököt az előadás megszervezésére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

22/2016.(V.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 
25. napján, Németbányán gombaismereti napot szervez, melynek előadójául Ta-
kács Ferenc gyógynövény és gombaszakértőt kéri fel. Az előadás költségét – az 
önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bizto-
sítja.  
Felhatalmazza az elnököt az előadás megszervezésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. június 10.  
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

                      Kelemen László jegyző 
 
 
g) Hutta Germanica egyesület létrehozásának támogatása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy egy német nemzetiségi egyesület lét-
rehozását tervezik, amelynek a neve Hutta Germanica. Ez 1828-as neve Németbányának, és 
ennek az alapításához javasol 30 ezer Ft támogatást megállapítani, az önkormányzat 2015. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére.  
 
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,  
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

23/2016.(V.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hutta 
Germanica németbányai német nemzetiségi egyesület alapításához – az önkor-
mányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 30.000,- Ft 
támogatást állapít meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. június 10.  
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

                      Kelemen László jegyző 
 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az egyesület bírósági bejegyzését kö-
vetően együttműködési megállapodást kíván kötni az egyesülettel Németbánya Német Nem-
zetiségi Önkormányzata. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt, 
hogy az együttműködési megállapodást előkészítse. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján,  
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

24/2016.(V.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmaz-
za az elnököt, hogy a cégbíróság általi bejegyzést követően, a Hutta Germanica 
németbányai német nemzetiségi egyesülettel kötendő együttműködési megállapo-
dást előkészítse.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. június 10.  
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

                      Kelemen László jegyző 
 
 
h) Elnöki tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy már döntöttek a keresztek, szobrok 
környezetének virágosításáról, valószínűleg most hétvégén elkezdik a virágosítást. Egynyári 
növényekkel gondolták, és ehhez a munkához kérik a falu polgárainak segítségét. 
 
Németbányán járt az Echo TV, egy nagyon szép és minőségi filmet forgatott Németbányáról, 
az itt gazdálkodókról. Megemlítésre került Németbánya múltja, a svábság, és Somkúti 
Andrásnéval is beszélgetést folytattak. Bemutatták a sváb értékeket, hogy milyen juh fajták 
voltak a sváboknál. Ez meg is alapozza a nemzetiségi önkormányzat azon törekvését, hogy a 
gyapjú felhasználásának megismerése, illetve a gyermekek tanítása (kötés-horgolás) megvaló-
sulhasson. Következő kisfilmben már a gyermekek munkáját is be tudnák mutatni. 
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Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy 
hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Tóth András képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ez a malőr, ami ma történt a nemze-
tiségi önkormányzat kapcsán, hozzásegítette ahhoz a döntéshez, hogy Kungl Ignác bácsinak 
átadja ezt a feladatot. Köszöni a lehetőséget. Nem egyszerű egy kisgyerekkel részt venni egy 
testületi ülésen. További sok sikert kíván a képviselő-testületnek, és a mai nappal lemond a 
képviselői tisztségéről. 
 
Kelemen László jegyző kérdezi, mi az oka a lemondásának? 
 
Válasz: 
 
Tóth András képviselő válaszában elmondja, hogy a Náci bácsi eredeti sváb, ő jobban tudná 
az értékeket képviselni, és nem szeretne ebben a pontatlan munkában részt venni, ami itt fo-
lyik.  
 
Ujvári Szilvia elnök véleménye szerint így, hogy egy családon belül nem lesz két képviselő, 
nem érheti őket annyi intrika, ez lehet András döntésének az egyik oka. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a testületi ülést 8 óra 49 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 

 
 

                          Ujvári Szilvia Draskovics Balázs 
                                elnök  jkv. hitelesítő 


