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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 11. 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 2016. 

augusztus 11. napján, 9 órakor megtartott rendkívüli 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, Kungl 

Ignác képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Diós Nikoletta jkv. vezető 
- Boros Antal HVB elnök-h. 

 
A lakosság részéről nem jelent meg polgár. 
 
Ujvári Szilvia  elnök köszönti a megjelenteket, külön köszönti Boros Antalt a HVB elnök-
helyettesét, aki a beteg Patyi György HVB elnök urat helyettesíti, az ülést megnyitja. A jelen-
léti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen 
van. Elmondja, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását a sürgősen meghozan-
dó határozatok indokolják. 
 
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 javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:         Előadó: 
 
1./  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője                      Ujvári Szilvia                                                  
      eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása                                                            elnök 
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2./  Németbánya Német Nemzetiségi Nap megszervezése                                  Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                   elnök 
 
3./  Együttműködési megállapodások                                                                  Ujvári Szilvia                                                                                       
                                                                                                                                    elnök 
 
4./  Magyar Dinoszaurusz Alapítvány támogatása                                               Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                    elnök 
 
5./  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 előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt kö-
vetően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-
tést a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/2, 22, 23 és 24/2016.(V.26.), 25, 26, 27 és 
28/2016.(VI.02.) 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 :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője 
eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása 

     E lő a d ó :            Ujvári Szilvia elnök 
          (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2016.(VI.02.) határozatával megállapította, hogy 
Tóth András (Németbánya, Kossuth u. 53. sz. alatti lakos) Németbánya Német Nemzetiségi 
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Önkormányzat képviselője képviselői megbízatása – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint, a képviselő lemondása miatt - 2016. 
május 26. napjával megszűnt. Németbánya Helyi Választási Bizottság az 1/2016.(VI.2.) 
határozatával nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 68. § (1) bekezdése 
alapján megállapította, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatásáról 
lemondott képviselő helyett 2016. június 2. napjától Kungl Ignác lett Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselője. Felkéri Boros Antalt, a HVB elnök-helyettesét, hogy 
Kungl Ignác képviselő úrtól az esküt vegye ki.  
 
Boros Antal HVB elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy: a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 100. §-a alapján a nemzetiségi 
önkormányzati képviselő és a nemzetiségi települési önkormányzati képviselő az alakuló 
ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen – választása szerint – anyanyelvén vagy 
magyarul, vagy mindkét nyelven a 155. § szerinti szöveggel – választása szerint – esküt vagy 
fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. A nemzetiségi önkormányzati képviselő az eskü 
vagy fogadalom letételét megelőzően is gyakorolja képviselői jogait. Amennyiben a települési 
nemzetiségi önkormányzati képviselő tagja a területi vagy az országos nemzetiségi 
önkormányzatnak is, a területi vagy az országos testület előtt is esküt vagy fogadalmat tesz. 
Felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel. Felkéri Kungl Ignác német nemzetiségi képviselő 
urat, hogy mondja utána az eskü szövegét: 
 
 „Én … (név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti német nemzetiségi közösség 
tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közössé-
gemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott tit-
kot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden 
igyekezetemmel a német nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, ha-
gyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.  

(Az esküt tevő meggyőződése szerint)  
Isten engem úgy segéljen!” 

 
A német nemzetiségi képviselő letette az esküt.  
Ezt követően Kungl Ignác képviselő aláírja az esküokmányt.  
 
Ujvári Szilvia elnök tájékoztatja a jelenlévőket a nemzetiségi önkormányzati képviselőnek a 
Nektv. 103. §-a alapján, a megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően 
minden év január 31-ig a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot kell tenni. A képviselő 
saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy 
élettársának, valamint gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát.  
Ezt követően átnyújt a képviselőnek 4 garnitúra vagyonbevallási nyomtatványt. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Nektv. 109. §-ában foglaltak szerint a nemzetiségi 
önkormányzat testülete az elnökének, elnök-helyettesének, tagjának, valamint az általa 
létrehozott bizottság elnökének és tagjának – a nemzetiségi önkormányzat költségvetése 
terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül – tiszteletdíjat, természetbeni 
juttatást állapíthat meg. A helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet 
magasabb a nemzetiségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának harminc százalékánál. A 
nemzetiségi önkormányzati tisztségviselő, képviselő tiszteletdíja, illetménye és egyéb  
juttatása közérdekű adat.  
Javasolja, hogy Kungl Ignác képviselő úrnak 2016. június 2. napjától bruttó 2.400,-Ft/hó 
tiszteletdíjat állapítson meg a képviselő-testület. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

29/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kungl Ignác 
képviselő tiszteletdíját - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 
109. §-ában foglaltak alapján - 2016. június 2. napjától bruttó 2.400,-Ft/hó 
összegben állapítja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Nap megszervezése 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök részletesen ismerteti a Németbánya Német Nemzetiségi Nap 
programját. 
 
a) Nyertes labdarúgók díjazása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségi napon zajló felnőtt, nős-
nőtlen labdarúgó mérkőzés nyertesének díjazására szeretne az önkormányzat érmeket 
vásárolni. 
Javasolja, hogy a 2016. évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap nyertes labdarúgó csapata 
díjazására – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 10.000,-Ft 
értékben érmek beszerzéséről döntsön a testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes elmondja, hogy véleménye szerint sportboltokban lehet 
érmeket vásárolni. Támogatja a javaslatot. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

30/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap nyertes labdarúgó csapata díjazására – a 
2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 10.000,-Ft 
értékben érmek beszerzését határozza el. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy az érmek megvásárlásáról gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
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Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
b) Nemzetiségi nap szervezésében segítők megbízása 
ba) Boros Antal megbízása. 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségi napon szeretne segítő-
ket maga mellé, akik segítenének a nemzetiségi nap programjainak lebonyolításában. Az 
egyik Boros Antal lenne. Javasolja őt megbízási szerződéssel megbízni, 5000 Ft/nap összeg-
gel, az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére. A megbízás 
időtartama 14-19 óráig lenne, a megbízott a rendezvényen segítené a mosdók és egyéb dolgok 
tisztán és rendben tartását is. 
 
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: 
 

31/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap szervezésének segítő munkájával – a 2015. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – Boros Antal, Németbánya, 
Kossuth u. 67. szám alatti lakost bízza meg. Megbízási díját bruttó 5.000,-Ft/nap 
összegben állapítja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
megbízási szerződés elkészítéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
  bb) Boros Antalné megbízása. 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Boros Antal megbízásához hasonlóan, 
a felesége megbízását is javasolja. 
 
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: 
 

32/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap szervezésének segítő munkájával – a 2015. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – Boros Antalné 
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Németbánya, Kossuth u. 67. szám alatti lakost bízza meg. Megbízási díját bruttó 
5.000,-Ft/nap összegben állapítja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
megbízási szerződés elkészítéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
c) Plakát és meghívó tervezés 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében javasolja Tóth Gergő Balatonakarattya, Rákóczi u. 33. 
sz. alatti lakos megbízását a 2016. évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap plakátjának és 
meghívójának megtervezésével. Megbízási díját - az önkormányzat 2015. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére - bruttó 20.000,-Ft összegben javasolja megállapítani. 
 
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: 
 

33/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap plakátjának és meghívójának 
megtervezésével – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
Tóth Gergő Balatonakarattya, Rákóczi u. 33. sz. alatti lakost bízza meg.  
Megbízási díját bruttó 20.000,-Ft összegben állapítja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
megbízási szerződés elkészítéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
d) Plakát és meghívó kinyomtatása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében javasolja, hogy a 2016. évi Németbánya Német 
Nemzetiségi Nap plakátjainak és meghívóinak kinyomtatására – a 2015. évi munkáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – bruttó 25.000,-Ft keretösszeget állapítson meg a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a javaslatot. Hozzáteszi, hogy Maria Todte asszonyt is ér-
tesíteni kell, hátha ő is támogatni kívánja a rendezvényt. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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34/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap plakátjainak és meghívóinak 
kinyomtatására – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
bruttó 25.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a plakátok és meghívók kinyomtattatásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
e) Harmonikás faluébresztő 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a „Schnaps mit Musik” 7.00 órai 
lovaskocsis, harmonikás faluébresztő alkalmával az ébresztést végzők pálinkával kínálják 
meg a felébresztett lakosokat. Javasolja, hogy a pálinka vásárlásra  – a 2015. évi munkáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére –  bruttó 20.000,-Ft keretösszeget állapítson meg a 
képviselő-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: 
 

35/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap „Schnaps mit Musik” 7.00 órai lovaskocsis, 
harmonikás faluébresztőre – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére – pálinka vásárlását határozza el, melyre bruttó 20.000,-Ft keretösszeget 
állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pálinka megvásárlásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
f) Gyermek labdarúgó mérkőzésre pólók vásárlása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a 2 x 20 perces gyermek labdarúgó 
mérkőzés 9.00 órakor kezdődik. Javasolja, hogy a labdarúgó gyerekeknek – a 2015. évi 
munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 1.000,-Ft/db értékben pólókat 
vásároljon a képviselő-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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36/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon szereplő gyermek labdarúgók részére – a 
2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 1.000,-Ft/db 
értékben pólók vásárlását határozza el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
g) Felnőtt labdarúgó mérkőzésre pólók vásárlása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a 2 x 30 perces nős-nőtlen labdarúgó 
mérkőzés 11.00 órakor kezdődik. Javasolja, hogy a felnőtt labdarúgóknak – a 2015. évi 
munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 1.000,-Ft/db értékben pólókat 
vásároljon a képviselő-testület. 
 
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: 
 

37/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon szereplő felnőtt labdarúgók részére – a 
2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 1.000,-Ft/db 
értékben pólók vásárlását határozza el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
h) Lovasíjász bemutató 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon - a sportpályán - 
lovasíjász bemutatóra is sor kerül, a pápai Németh Törzs, Narancsik Róza és Rózsa boglárka 
közreműködésével. Javasolja, hogy a lovasíjász bemutatóra – a 2015. évi munkáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – bruttó 20.000,-Ft keretösszeget állapítson meg a képviselő-
testület. A bemutató után lesz majd 10.30-kor a pápai Németh törzs szervezésében egy 
íjászfoci. 
 
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: 
 

38/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap lovasíjász bemutatója költségeire – a 2015. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 20.000,-Ft 
keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
i) Népi fajátékok, körhinta 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon 14.00 óra után a 
gyerekek játszhatnak a népi fajátékokkal, felülhetnek a körhintára. A Valiczkó Szilveszter 
Bakonytamási, Honvéd u. 18. szám alatti lakos által megküldött árajánlat alapján, 1 db fa 
körhinta és 10 féle népi ügyességi fajáték bérleti díja 80.000,-Ft + ÁFA. Ezt követően 
ismerteti az árajánlatot. Javasolja, hogy az árajánlatot fogadja el a testület, s – a 2015. évi 
munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére –  kössenek szerződést a vállalkozóval.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a javaslatot, egyúttal javasolja az elnök 
asszony felhatalmazását a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

39/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon a népi fajátékok és körhinta bérleti díjára 
vonatkozó, Valiczkó Szilveszter Bakonytamási, Honvéd u. 18. szám alatti lakos 
2016. augusztus 2. napján kelt, 80.000,-Ft + ÁFA összegű árajánlatát – a 2015. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – elfogadja.  
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
j) Schublade – kézműves vásár 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon 14.00 óra után 
kezdődik a kézműves vásár, ahol a dákai Szociális Otthon lakói által készített szőnyegek, 
kerámiák, patchwork termékek, valamint a Szarvas Kör Egyesület termékei lesznek láthatók.  
Kérdezi Kungl Ignác képviselőt, hogy helyi termelőként ki szeretne-e jönni mézet árulni? 
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Válasz: 
 
Kungl Ignác képviselő válaszában elmondja, hogy az egészségi állapota miatt nem tud ki-
menni a nemzetiségi napra. 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy volt, már olyan termelő, aki visszamondta a kitelepülést 
a nemzetiségi napra, így csak egy helyi termék lesz. Az önkormányzati rendelet alapján a he-
lyi termelőknek nem kell helypénzt fizetni, de a kérelemhez kell 3.000,-Ft-os illetékbélyeg. A 
kézműveseknek nem biztos, hogy lesz annyi bevételük, hogy ezt kigazdálkodják. Javasolja, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat kérje meg a kitelepülők részére a közterület-helyfoglalási 
engedélyt, s – a 2015. évi munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére – vállalja át ennek 
díját és illeték költségét. Ilyen feltételekkel 4-5 termelőre számít. 
Javasolja Kungl Ignác képviselőnek, hogy küldje fel a mézet, s a valaki árulná majd helyette, 
ne ezen múljon a dolog. Szeretné, ha jelen lenne a nemzetiségi napon, lennének apró felada-
tai.  
 
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: 
 

40/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon a kézműves vásár kiállítóinak közterület-
helyfoglalási díját és illeték költségét – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – átvállalja.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
közterület-használati kérelem benyújtásáról gondoskodjanak.  
Határidő: 2016. augusztus 26., ill. 2016. augusztus 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
k) Pónikocsizás minifogaton 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Nap délutánján a 
gyermekeknek lehetősége nyílik pónikocsizásra, melyben Narancsik Imre lesz a 
segítségünkre. Javasolja, hogy a Nemzetiségi Napon szereplő pónikocsi minifogat költségeire 
– a 2015. évi munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 5.000,-Ft/alkalom összeget 
állapítson meg a képviselő-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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41/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon a szereplő pónikocsi minifogat 
költségeire – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
bruttó 5.000,-Ft összeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
l) Arcfestés 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Nap délutánján a 
gyermekeknek arcfestést fog készíteni Boldog Katalin professzionális arcfestő. Javasolja, 
hogy a Nemzetiségi Napon szereplő Boldog Katalin professzionális arcfestő költségeire – a 
2015. évi munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 10.000,-Ft/alkalom összeget 
állapítson meg a képviselő-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: 
 

42/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon a szereplő Boldog Katalin professzionális 
arcfestő költségeire – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére – bruttó 10.000,-Ft/nap összeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
m) Virágcsokrok rendelése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében javasolja, hogy a Nemzetiségi Napon szereplő 
Narancsik Róza részére – a 2015. évi munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
virágcsokor rendeléséről döntsön a testület, 7.000,-Ft értékben. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a javaslatot, egyúttal javasolja, hogy a helyi 
horgolókör vezetőjének, Mayer Christa-nak is vásároljanak virágcsokrot. 
 
Ujvári Szilvia elnök egyetért a javaslattal. A két virágcsokor vásárlására bruttó 15.000,-Ft-ot 
javasol megállapítani. Elmondja, hogy Mayer Christa-val tavalyi évben elindították a horgoló 
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kört, de már gyapjú körnek fogják őket hívni, mert a Christa Új-Zélandról beszerzett egy kár-
toló gépet 150 e Ft-ért. A polgármester úrnak vannak cikta birkái, melyek gyapjúját fel lehet-
ne dolgozni ezzel a géppel, és ezt fogja az érdeklődőknek bemutatni. A gyerekeket is foglal-
koztatja. Majd télen újra indul ez a kör, és ezt fogják felhasználni majd fonásra, szövésre, és 
így szépen minden összehangolódik majd, és ennek nincs is költsége. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

43/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon szereplő Mayer Christa és Narancsik 
Róza részére – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
összesen bruttó 15.000,-Ft értékben 2 db virágcsokor vásárlásáról dönt. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
n) Hujákolók – Gólyalábas előadás  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon 15.00 órakor 
kezdődik a Szélkakas Hagyományőrző Társulat Perpatvar című, gólyalábas előadása 
színészekkel, egy gólyalábassal és két óriásbábbal. A Miklós Zsigmond a Szélkakas 
Hagyományőrző Társulat kisbíró-szervezője által megküldött árajánlat alapján, a program ára 
110.000,-Ft + ÁFA. Ezt követően ismerteti az árajánlatot. Javasolja, hogy az árajánlatot 
fogadja el a testület, s – a 2015. évi munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
kössenek szerződést a vállalkozóval.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát, s javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

44/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon a Szélkakas Hagyományőrző Társulat 
„Perpatvar” című, gólyalábas előadására vonatkozó, Miklós Zsigmond kisbíró-
szervező 2016. július 25. napján kelt, 110.000,-Ft + ÁFA összegű árajánlatát – a 
2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 



 

 

14 

o) Bakonyjákói Ifjúsági Tánccsoport 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon 16.00 órakor 
kezdődik a kulturális műsor, melyen fellép a Bakonyjákói Ifjúsági Tánccsoport. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy kössenek megállapodást a tánccsoporttal, s állapítsanak meg a 
működésükre 10.000,-Ft támogatást. Kéri a felhatalmazást a megállapodás aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Kérdezi, hogy a csoport szállí-
tása megoldott-e? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök igennel válaszol a kérdésre, minden csoport – saját költségén - el tud 
jönni fellépni. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

45/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon fellépő Bakonyjákói Ifjúsági Tánccsoport 
működésére – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére –  
10.000,-Ft támogatást állapít meg.  
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
ó) Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon, a kulturális 
műsorban, melyen fellépnek az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája óvodásai. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössenek megállapodást az óvodával, s állapítsanak 
meg a működésükre 10.000,-Ft támogatást. Kéri a felhatalmazást a megállapodás aláírására. 
 
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: 
 

46/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon fellépő Adászteveli Óvoda Bakonyjákói 
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Tagóvodája működésére – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg.  
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
p) Városlődi Pergő-Rozmaring Tánccsoport 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a Városlődi 
Pergő-Rozmaring Tánccsoport is műsort ad. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössenek 
megállapodást a tánccsoporttal, s állapítsanak meg a működésükre 10.000,-Ft támogatást. 
Kéri a felhatalmazást a megállapodás aláírására. 
 
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: 
 

47/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon fellépő Városlődi Pergő-Rozmaring 
Tánccsoport működésére – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg.  
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
q) Úrkúti Német Nemzetiségi Tánccsoport 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon az Úrkúti Német 
Nemzetiségi Tánccsoport is szerepel. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössenek 
megállapodást a tánccsoporttal, s állapítsanak meg a működésükre 10.000,-Ft támogatást. 
Kéri a felhatalmazást a megállapodás aláírására. 
 
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: 
 

48/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon fellépő Úrkúti Német Nemzetiségi 
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Tánccsoport működésére – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg. Felhatalmazza az elnököt a meg-
állapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
r) Mihályházi Rezeda Néptánc Egyesület 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a Mihályházi 
Rezeda Néptánc Egyesület tánccsoportja is fel fog lépni. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy kössenek megállapodást az egyesülettel, s állapítsanak meg a működésükre 10.000,-Ft 
támogatást. Kéri a felhatalmazást a megállapodás aláírására. 
 
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: 
 

49/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon fellépő Mihályházi Rezeda Néptánc 
Egyesület működésére – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg.  
Felhatalmazza az elnököt a meg-állapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
s) Mihályházi Asszonykórus 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a Mihályházi 
Asszonykórus is szerepel. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössenek megállapodást az 
asszonykórussal, s állapítsanak meg a működésükre 10.000,-Ft támogatást. Kéri a 
felhatalmazást a megállapodás aláírására. 
 
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: 
 

50/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon fellépő Mihályházi Asszonykórus 
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működésére – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
10.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
s) Vacsora 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon szarvaspörkölt 
lesz a vacsora, melyhez savanyúságot, kenyeret szolgálnak fel, a pörkölthöz pedig fűszereket 
kell vásárolni. Mészáros Ferenc felajánlott két vadat, abból lesz majd a pörkölt. Javasolja, 
hogy a vacsora költségeire – a 2015. évi munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
bruttó 50.000,-Ft keretösszeget állapítson meg a képviselő-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: 
 

51/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap vacsora költségeire – a 2015. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 50.000,-Ft 
keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
t) Sörivó versenyre pólók vásárlása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon 19.00 órakor 
kezdődik a sörivó verseny, melynek résztvevői részére javasolja, hogy – a 2015. évi munkáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 1.000,-Ft/db értékben pólókat vásároljon a 
képviselő-testület. Takács Gusztáv a sört felajánlotta, a nyertesek és a bíró kapna pólót. 
 
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: 
 

52/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon szereplő sörivó verseny résztvevőinek 
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részére – a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 
1.000,-Ft/db értékben pólók vásárlását határozza el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
u) Tombola tárgyak 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon 20.00 órakor 
lesz a tombolasorsolás, melyre az önkormányzat szokott tombola tárgyakat vásárolni. 
Javasolja, hogy a tombola tárgyak költségeire – a 2015. évi munkáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – bruttó 50.000,-Ft keretösszeget állapítson meg a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Kérdezi, hogy lehet tárgyakat 
is adni a tombolába? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy igen, de nem szeretnének apró-cseprő dol-
gokat, inkább legyen étékesebb húsz db, mint hogy egy órán keresztül húzzák a tombolát. 
 
Hozzászólások: 
 
Kungl Ignác képviselő mézet ajánl fel a tombolába. Elmondja, hogy Gerdenics János vállal-
kozót, és az Andl Kft-t is meg lehet keresni a tombolatárgyak vonatkozásában.  
 
Ujvári Szilvia elnök megköszöni a felajánlást. Kérdezi, hogy be kell-e jelenteni a tombola 
árusítást? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy véleménye szerint nem kell. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

53/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap tombola tárgyai költségeire – a 2015. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 50.000,-Ft 
keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 
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ü) Étkezési jegyek 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon fellépő 
vendégek részére étkezési jegyeket kíván a nemzetiségi önkormányzat juttatni, melyen 
ásványvizet és fagylaltot lehet majd kapni. Javasolja, hogy az étkezési jegyek költségeire – a 
2015. évi munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 50.000,-Ft keretösszeget 
állapítson meg a képviselő-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: 
 

54/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap étkezési jegyei költségeire – a 2015. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 50.000,-Ft 
keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
v) Szarvas Kör kézműves népi foglalkoztató 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon, 14.00 órát 
követően kerülne sor a Szarvas Kör kézműves népi foglalkoztató bemutatójára. Kötélverés, 
csuhézás és gyertyamártás szerepel a programjukban. Javasolja, hogy a népi foglalkoztató 
költségeire – a 2015. évi munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 20.000,-Ft 
keretösszeget állapítson meg a képviselő-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: 
 

55/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon megrendezendő, Szarvas Kör kézműves 
népi foglalkoztató bemutatója költségeire – a 2015. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – bruttó 20.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 
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Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon helyi háziállatok bemutatóját is 
tartanak. Szednének össze a faluból kisebb fajta állatokat. Úgy gondolta, hogy a temető lebon-
tott, régi kerítéséből, Draskovics Balázs és Tóth András össze tudnának szerelni egy kerítést a 
karámnak, ahová be lehetne tenni az állatokat. Ez nem kerülne semmibe, de meg kellene álla-
podni az önkormányzattal, hogy kölcsönadnák a bontott kerítést erre a célra. Ezt majd a pol-
gármester úrral megbeszéli. 
 
A Nemzetiségi Napon 20.00-23.00 óráig lenne egy utcabál, melyen a „Vágner és kollégái” 
együttes fog zenélni. Az együttestől árajánlatot fog kérni. 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Együttműködési megállapodások 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Veszprém Megyei Könyvtár Németbányai Könyvtárával 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy a könyvtárnak a rendezvényeihez a nemzetiségi 
önkormányzat kölcsönadta több alkalommal a tulajdonában lévő projektort, s közös 
programokat is szerveznek. Javasolja, hogy a könyvtárral kössön a képviselő-testület 
megállapodást. Kéri a felhatalmazást a megállapodás aláírására. 
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: 
 

56/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém 
Megyei Könyvtár Németbányai Könyvtárával közös programok szervezésére, a 
tulajdonában lévő projektor használatára kiterjedő megállapodást köt. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
b) Bakonyjákó Község Önkormányzatával 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat Bakonyjákó Község 
Önkormányzat rendezvényeire is kölcsönadta több alkalommal a tulajdonában lévő projektort, 
s közös programokat is szerveznek. Javasolja, hogy az önkormányzattal kössön a képviselő-
testület megállapodást. Kéri a felhatalmazást a megállapodás aláírására. 
 
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: 
 

57/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyjákó 
Község Önkormányzatával közös programok szervezésére, a tulajdonában lévő 
projektor használatára kiterjedő megállapodást köt. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
c) Németbánya Község Önkormányzatával 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak 2016. augusztus 12. és 
2016. szeptember 3. napjaira szüksége van a Németbánya Község Önkormányzat 
tulajdonában lévő faluház tanácstermének bérletére, hogy nemzetiségi rendezvényeit le tudja 
bonyolítani. Javasolja, hogy az önkormányzattal kössön a képviselő-testület megállapodást. 
Kéri a felhatalmazást a megállapodás aláírására. 
 
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 határozatait: 
 

58/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Község Önkormányzatával 2016. augusztus 12. napjára, német nemzetiségi 
rendezvény tartására, Németbánya Faluház tanácstermének bérletére vonatkozó 
megállapodásokat köt. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 

59/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Község Önkormányzatával 2016. szeptember 3. napjára, német nemzetiségi 
rendezvény tartására, Németbánya Faluház tanácstermének bérletére vonatkozó 
megállapodást köt. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
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 Kelemen László jegyző 
 
d) Magyar Dinoszaurusz Alapítvánnyal 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a Magyar Dinoszaurusz 
Alapítvány rendezvényein részt vesz, így a Dino napokon is közreműködtek. Ezen felül a 
nemzetiségi önkormányzat kölcsönadta a tulajdonában lévő projektort az Alapítványnak. 
Javasolja, hogy az alapítvánnyal kössön a képviselő-testület megállapodást. Kéri a 
felhatalmazást a megállapodás aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő elmondja, hogy ez nagyon fontos, és jó dolognak tartja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

60/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Dinoszaurusz Alapítvánnyal a Dino napokon való közreműködésre és a 
tulajdonában lévő projektor használatára kiterjedő megállapodást köt. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Magyar Dinoszaurusz Alapítvány támogatása 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében javasolja a testületnek, hogy az alapítvány működésére  
támogatást állapítsanak meg. Az alapítványnak döntő szerepe van abban, hogy a dinoszaurusz 
ásatások rendszeresen és zökkenőmentesen zajlanak, népszerűsítik Németbányát, nagy von-
zóerőt jelentenek a turisták számára. A kutató munkájukat támogatni kell. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a javaslatot, 50 e Ft támogatás megállapítását javasolja, s 
egyúttal javasolja az elnök asszony felhatalmazását a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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61/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Dinoszaurusz Alapítvány részére, működési költségeihez – a 2015. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére –,  50.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
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) Adászteveli Óvoda Alapító Okirata módosítása  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvodából kiválik a 
Homokbödöge Óvoda, ezért az Alapító Okiratot a Homokbödöge Óvodára vonatkozó 
részekkel módosítani kell. A kiválást tavaly határozattal támogatta a képviselő-testület. 
Egyszerűsödött az alapító okirat a jogszabályváltozások szerint, az okiratban több pontot el 
kell hagyni, nem szükséges szabályozni. Ezt követően részletesen ismerteti az Alapító Okirat 
Módosítást és egységes szerkezetét. Javasolja, hogy a dokumentumokkal értsen egyet a 
képviselő-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: 
 

62/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászte-
veli Óvoda Alapító Okiratának 2016. augusztus 10. napján kelt Módosító okiratá-
val és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratával egyetért.  
A Módosító okirat és az Alapító Okirat a határozat mellékletét képezi.                                                      
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
b) Roh und Gesund – die paradise Diet – nyersétel készítő tanfolyam szervezése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy holnap lesz egy nyersétel készítő tan-
folyam, ami Németország étkezési szokásainak egyik fő vonala. Lesz egy kis német tájékozta-
tó, hogy honnan indult, és hogy miért is jó ez. Fontos, hogy a lakosság is megtudja, hogy 
másképpen is lehet étkezni. A faluból 13-an jelentkeztek, és még vannak jelentkezők. Véle-
ménye szerint ez a tanfolyam is ugyanolyan sikeres lesz, mint a német tanfolyam volt, amit 
szeretnének majd folytatni. Külsősök is jelenkezetek, erre a tanfolyamra. A terem bérletére 
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fogják kötni az önkormányzattal az egyik megállapodást. Lakosságból az 50 év fölötti asszo-
nyok jelentkeztek inkább. Az egészség az hosszú távon nagyon fontos.  Ugye a részvételi díjat 
mi átvállaljuk annak, aki németbányai kötődésű. A tanfolyam 16 órakor indul kb. 15 résztve-
vővel. A részvételi díj: 11.500,-Ft/fő. Javasolja, hogy a németbányai kötődésű (németbányai 
lakos, németbányai rokonnal rendelkező, németbányáról elszármazott, Németbányán ingat-
lannal rendelkező) résztvevők részvételi díját – a 2015. évi munkáért kapott feladatalapú tá-
mogatás terhére –, a képviselő-testület vállalja át. 
 
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: 
 

63/2016.(VIII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
augusztus 12-én, Roh und Gesund – die paradise Diet – nyersétel készítő 
tanfolyamot szervez Németbányán. A tanfolyamon németbányai kötődésű 
(németbányai lakos, németbányai rokonnal rendelkező, németbányáról 
elszármazott, Németbányán ingatlannal rendelkező) résztvevők részvételi díját – a 
2015. évi munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére – átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
c) Tájékoztatók 

 
ca) Nemzetiségi kirándulás 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy a nemzetiségi kirándulás nagyon jól sikerült. Közel 70-
en voltak, teljesen tele volt a kisvonat. Az idő is nagyon kellemes volt, a vihar csak az esti 
órákban ért Németbányára. Énekeltek a vonatban, a csillagdában egy nagyon szép tárlatveze-
tést kaptak, mindenki nagyon élvezte. Hubertlaknál megálltak, ott volt egy kis verseny a gye-
rekeknek, meg vetélkedő. Huszárokelőpusztán, megtekintették az emlékházat. Körbe, Ihar-
kútnál jöttek le, és ott megálltak egy kicsit. Mindenki kapott egyen pólót, amit viseltek, és 
büszkén hordtak, és hordják az óta is. Nagyon jó kis kirándulás volt, sok pozitív visszajelzést 
kaptak. Remélik, hogy máskor is lesz ilyen.  
 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kungl Ignác képviselő elmondja, hogy egy vadászati kiállítás is meg tudtak nézni. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes elmondja, hogy Hurbertlaknál volt egy zsíros kenyeres 
vendéglátás is. 
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Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy nagyon sokan segítettek a szervezésében, és külön 
öröm, hogy Kungl Ignác bácsi is részt tudott venni ezen a kiránduláson, a romló egészségi 
állapota ellenére. Szép nap volt. 
 
cb) Kötelező oktatáson részvétel 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy az elnök-helyettes úrral részt vettek a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által, a nemzetiségi képviselőknek szervezett, kötelező oktatáson, Zircen. 
Nagyon sok kérdésre választ kaptak, egy nagyon jó és összeszedett előadás volt. Kungl Ignác 
képviselő úrnak ezt mikor kell tejesítenie? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a Kormányhivatal biztosan küldi majd 
neki róla az értesítést. 
 
cc) Színjátszó kör 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy felmerült faluban, hogy legyen egy olyan kulturális ösz-
szejövetel, hogy ki mit olvas, egy ilyen kis olvasókör. Az advent idején szokott lenni ilyen kis 
színjátszó előadás, amit az önkormányzat szokott szervezni. Hogy jobban fel tudjanak készül-
ni, egy komplettebb műsort tudjanak összeállítani, a Burkusné Marika vállalta, hogy a színját-
szó kört majd vezetni fogja, ha lemegy ez a nyári szezon. 
 
 
Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy 
hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő elmondja, hogy a települési és a nemzetiségi önkormányzat kicsit 
összefoghatna annak érdekében, hogy megszerezze a Magyarné féle házat. Abban ki lehetne 
alakítani egy tájházat, aminek egy jó része már adott. Ha beszélne a tulajdonossal, lehet, hogy 
olcsón meg tudnák venni az épületet. Kérdezi, hogy erre nem tudnak pályázni? Az udvarban 
lehetne régi mezőgazdasági eszközöket kiállítani. Elmondja, hogy ott volt régen egy jégverem 
is, egy része még ma is megvan. A felső kert részt be lehetne keríteni, és hagyományos gyü-
mölcsfákat lehetne oda telepíteni, s onnan eladni. Lehetne egy vadászati kiállítást is rendezni, 
Mészáros Ferenc biztos segítene benne. Sok helység van az épületben, a nemzetiségi dolgok 
is oda kerülhetnének át. Ott található a régi kanalas kút, amit fel lehetne javítani. Van ott pin-
ce meg istálló is. El kell ezen gondolkodni. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy ez összefügg az értéktárral. Tudomása szerint a Te-
lepülési Értéktár Bizottság is szeretne ilyen tájházat kialakítani, s ők tudnának is erre pályáza-
tot benyújtani. Kiss Albertnéval, a TÉB elnökével kellene egyeztetni ebben a kérdésben. 
 
Hozzászólás: 
 
Ujvári Szilvia elnök kérdezi Kungl Ignác képviselő urat, hogy tudna-e beszélni Éva nénivel? 
Mert ők szeretnének egy tájházat létrehozni. A nemzetiségi önkormányzat sajnos ingatlant 
nem tud vásárolni abból a pénzből, amit az államtól kap. Az lenne jó, ha összefogna a két ön-
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kormányzat, meg a bizottság, esetleg magánszemélyek, és akkor együtt lehetne vásárolni. Az 
önkormányzat venné meg, a többiek támogathatnák, és akkor több tulajdonosa lenne. Nem 
lenne az, hogy valaki magáénak akarja, mert úgyis vannak feszültségek. Ott lehetne az érték-
tárnak az összes értéke. 
 
Válasz: 
 
Kungl Ignác képviselő válaszában elmondja, hogy beszél Kiss Albertnéval. Véleménye sze-
rint az Iharkút községnek is lehetne egy emléksarkot berendezni. Meg kell próbálni. 
 
Hozzászólások: 
 
Kungl Ignác képviselő javasolja, hogy ősszel rendezzenek egy hagyományos kukoricafosz-
tást úgy, ahogy régen szokták. Leszednék a kukoricát, és a háznál meg fel lenne dolgozva.  
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy Narancsik Eszter tudna csuhézni, de erről majd még be-
szélnek. 
 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív köz-
reműködést, és a testületi ülést 10 óra 26 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 
                          Ujvári Szilvia Draskovics Balázs 
                                elnök  jkv. hitelesítő 


