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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 17. napján 8 óra 30 
perckor 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. 

november 17. napján, 8 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia elnök, Draskovics Balázs elnök-helyettes. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Baksa Gizella jkv. vezető 

 
A lakosság részéről nem jelent meg polgár. 
 
Ujvári Szilvia elnök köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy ülés 
határozatképes, mert csak Kungl Ignác képviselő hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy súlyos 
betegsége miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Draskovics Balázs elnök-helyettest jelölje ki a testület. 
 
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./  Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára                         Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                  elnök 
 
2./  Neue Zeitung előfizetés                                                                               Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                   elnök 
 



 

 

 

3./  Deutscher Kalender megrendelés Ujvári Szilvia                                                                          
                                                                                                                                    elnök 
 
4./  Veszprém Megyei Német Önkormányzat közmeghallgatására Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
       delegálás elnök 
 
5./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatása Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
 elnök 
                                
6./ Vegyes ügyek                                                                                                 Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                    elnök 
 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a 
napirendre tett javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és 
meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 
Ujvári Szilvia elnök 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, 2 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 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 és 
80/2016.(X.13.) 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 :  A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára 
     E lő a d ó :            Ujvári Szilvia elnök 
          (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója által kiküldött megkeresést, és az általáos iskola körzethatár-



 

 

 

tervezetét. A Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola biztosítja a kötelező 
felvételt a németbányai német nemzetiségi általános iskolás diákok számára. A nemzetiségi 
önkormányzatnak is véleményt kell alkotni a tervezetről, mivel német nemzetiségi 
intézményről van szó. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a felvételi körzethatár-
tervezettel. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

81/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező 
felvételt biztosító 200811 – Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 58.) oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.  
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Neue Zeitung előfizetés 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy elmondja, hogy a következő évre is javasolja a Neue 
Zeitung előfizetését, az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

82/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a – az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – 2017. évre előfizeti a Neue Zeitung folyóiratot.                                                                
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 



 

 

 

3./ N a p i r e n d :  Deutscher Kalender megrendelés    
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy a következő évre szintén javasolja megrendelni a 
Deutscher Kalendert, az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére. A kiadványban sok érdekes cikk található a német nemzetiségi hagyományokról. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

83/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a – az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – megrendeli a 2017. évi Deutscher Kalender kiadványt. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Veszprém Megyei Német Önkormányzat közmeghallgatására dele-

gálás  
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat ez évi köz-
meghallgatását 2016. november 26. napján, szombaton, 10 órakor a Veszprém Megyei Ön-
kormányzat Szent-István termében (Veszprém, Megyeház tér 1.) tartja. Javasolja a közmeg-
hallgatásra Draskovics Balázs elnök-helyettes delegálását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

84/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém 
Megyei Német Önkormányzat 2016. november 26. napján, 10 órakor, a Veszprém 
Megyei Önkormányzat (Veszprém, Megyeház tér 1.) Szent-István termében 
tartandó közmeghallgatására Draskovics Balázs elnökhelyettest delegálja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 



 

 

 

 Kelemen László jegyző 
 
5./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Önkormányzat közmeghallgatása  
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy minden évben határozattal állapítják meg a közmeghall-
gatás időpontját. Javasolja, hogy a képviselő-testület 2016. december 1 napján, 15 órakor, a 
németbányai Faluházban tartsa meg a közmeghallgatását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

85/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatását 2016. december 1. napján, 
15 órakor, a németbányai Faluházban tartja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
6./  N a p i r e n d:  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök-helyettes 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Az Adászteveli Óvoda módosított dokumentumainak véleményezése    
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a német nemzetiségi Adászteveli 
Óvoda vezetője elkészítette az intézmény módosított dokumentumait, mivel Homokbödöge 
Tagóvoda önállóvá vált. A dokumentumokat Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak véleményezni kell. A vélemények beérkezését követően, a Nevelőtestület 
fogadja el őket. A képviselők a dokumentumokat előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.     
 
aa) Pedagógiai program 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az óvoda Pedagógiai programját. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a Pedagógiai programmal, s ajánlja 
elfogadásra a Nevelőtestületnek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 



 

 

 

86/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda módosított Pedagógiai programjával egyetért, elfogadásra 
ajánlja a Nevelőtestületnek. 

  A Pedagógiai program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
ab) SZMSZ 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az óvoda Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet az SZMSZ-szel, s 
ajánlja elfogadásra a Nevelőtestületnek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

87/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda módosított Szervezeti és Működési Szabályzatával egyetért, 
elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek. 
Az SZMSZ a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
ac) Munkaterv 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az óvoda Munkatervét. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a Munkatervvel, s ajánlja elfogadásra a 
Nevelőtestületnek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

88/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászte- 



 

 

 

veli Óvoda módosított Munkatervével egyetért, elfogadásra ajánlja a 
Nevelőtestületnek. 
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
ad) Házirend 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az óvoda Házirendjét. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület értsen egyet a Házirenddel, s ajánlja elfogadásra a 
Nevelőtestületnek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

89/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda módosított Házirendjével egyetért, elfogadásra ajánlja a 
Nevelőtestületnek. 
A Házirend a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
b) Az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása, indítható óvodai cso- 
     portok száma               
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a német nemzetiségi Adászteveli 
Óvoda  Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartását és az adott évben indítható óvodai csoportok 
számát Németbánya Község Önkormányzat a 94/2016.(IX.01.) határozatával határozta meg, s 
egyúttal engedélyezte a maximális csoportlétszám 20 %-kal történő túllépését is. Ezt követően 
részletesen ismerteti a határozatot. Elmondja, hogy a nemzetiségi óvodai nyitva tartást és az 
adott évben indítható óvodai csoportok számát véleményezni kell a nemzetiségi 
önkormányzatnak is. Javasolja, hogy értsen egyet a képviselő-testület a javasolt nyitva 
tartással, az indítható csoportok számával és a csoportlétszám túllépéssel. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 



 

 

 

90/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Németbánya Község Önkormányzat 94/2016.(IX.01.) határozatával 
meghatározott, Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 2016/2017. nevelési 
év nyitvatartási idejével, indítható óvodai csoportok számával és a  maximális 
csoportlétszám 20 %-kal történő túllépésének engedélyezésével egyetért.  
A 94/2016.(IX.01.) határozat e határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
                                                         
b) Együttműködés a Csend Völgye Nonprofit Kft-vel 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat kössön 
együttműködési megállapodást a németbányai Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft-vel, 
a Kézműves terem használatára, a NNNÖK által szervezett eseményekkel, tanfolyamok-
kal kapcsolatban. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. Egyúttal javasolja 
az elnök asszony felhatalmazását az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

91/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy németbányai Kézműves terem használatára, a NNNÖK által szervezett ese-
ményekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban együttműködési megállapodást köt a  
Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft-vel (8581 Németbánya, Fő tér 3.). 
Felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
c) A Betlehemi jászol és Gyertyagyújtás eseménysorozat helyszínváltozása  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Bethlehemi jászol a beépült színpad 
miatt átkerül az NNNÖK által építtetett Fő téri kemence előterébe, a tető alá. A figurák a tető 
alatt helyezkednek majd el, a világításhoz áramról – az előzetes megbeszélés alapján - a tele-
pülési önkormányzat gondoskodik,. Egyedüli problémát a közönség esetleges kellemetlensége 
okozhatja: a fű esetenként vizes, vagy havas lehet. A megoldáson még gondolkodnak. Java-
solja, hogy a helyszínváltozást foglalják határozatba. 



 

 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

92/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy Németbányán a Betlehemi jászolt a Fő téri kemence előterében, fedett he-
lyen alakítja ki. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
d) Nyers süteménykészítő tanfolyam 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a karácsonyi egészséges nyers süte-
mények tanfolyam - közkívánatra - 2016. november 19-én lesz. A németbányai lakosok és a 
településhez kötődő személyek számára ingyenes, külső vendégek a szervezőknek fizetnek.  
A Nemzetiségi Önkormányzatnak bevétele nem képződik. Javasolja, hogy a nyers sütemény-
készítő tanfolyam 110.000,-Ft + ÁFA díját a képviselő-testület – az önkormányzat 2015. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – biztosítsa. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

93/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbá-
nyán induló, nyers süteménykészítő tanfolyam 110.000,-Ft + ÁFA díját a képvise-
lő-testület – az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
e) Betlehemi jászol és figura készítés  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Betlehemi jászolban a tavalyi évben 
az emberfigurák kerültek felújításra. Idén az állatfigurák felújítása következik. A figurákat 
papírmaséból készítik. Az NNNÖK és a Hutta Germanica Egyesület szervezésében várják a 
gyermek és felnőtt érdeklődőket és azokat, akik szívesen megtanulnák a papírmasé szobrok 



 

 

 

készítésének folyamatát. Három életnagyságú figura készül: - tehén, juh, szamár. A figurák 
készítésének időpontja: 2016. november 20., helyszíne: a faluház. Javasolja, hogy az állatfigu-
rák felújítását foglalják határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

94/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hutta 
Germanica Egyesülettel (8581 Németbánya, Kossuth u. 15.) együttműködve, a 
németbányai Betlehemi jászol tehén, juh és szamár állatfiguráit 2016. november 
20. napján, a németbányai faluházban felújítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
f) Gyertyagyújtás  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület az Advent 4 hét-
végéjén, a Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományait követve, a karácsonyt méltón, a 
több éves szokásokhoz híven, közösségében, közösség számára szervezi. Minden héten az 
önkéntes verselők és énekesek Adventi vasárnapokon du. 4 órakor lépnek a Betlehemi jászol 
elé, majd a műsor után - rövid elcsendesülést követően - gyertyagyújtás következik. Az ese-
mény után süteménnyel és punccsal, forralt borral, teával vendégelik meg a falu közösségét. 
A négy eseményre összesen – az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú tá-
mogatás terhére - 50.000,-Ft keretösszeget javasol megállapítani. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

95/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai Ádventi ünnepségek megrendezése költségeire – az önkormányzat 
2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 50.000,-Ft kiadási 
előirányzatot állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 



 

 

 

g) Mikulás csomagok 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy december 6-án a német nemzetiségi 
Nikolaus és kisördöge járja körbe a falu gyermekeit egy kis aprósággal, a rosszabbaknak vir-
gáccsal (is). A csomagokra összesen – az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladat-
alapú támogatás terhére - 50.000,-Ft keretösszeget javasol megállapítani. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

96/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai gyermekek mikulás csomagjainak költségére – az önkormányzat 
2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 50.000,-Ft kiadási 
előirányzatot állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
csomagok megvásárlásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
h) Gyapjú Kör - a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy idén is itt a sötét esték időszaka, ami-
kor a régi hagyományok szerint az időigényes házimunkák, termények feldolgozása és ruha- 
háztartási textíliák feldolgozása történt. Ezt a hagyományt kívánják tovább folytatni és felele-
veníteni a Gyapjú Körrel, amelyet Mayer Christa, a falu tevékeny és kreatív lakosa tart a ki-
csiknek és nagyoknak a házában, teával és süteménnyel megvendégelve a szorgos kezűeket. 
Christa saját erőből vásárolt, gyapjúfeldolgozáshoz használatos eszközeit használatba fogják, 
bemutatja és ki is próbálják a helyi cikta juhok gyapjának hasznosítását. Javasolja a Gyapjú 
Kör munkáját határozatba foglalni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

97/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai cikta juhok gyapjának feldolgozása, a régi nemzetiségi 
hagyományok ápolása céljából Gyapjú Kört indít Németbányán. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 



 

 

 

Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
i) Karácsonyi díszek készítése az NNNÖK és a Hutta Germanica Egyesülettel 

társszevezésben  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Somkúti Mária, a Németbányáról 
származó kedves támogatójuk felajánlotta, hogy megtanítja az érdeklődőket az általa készített 
karácsonyi díszek csínjára, bínjára. A program Németbányaiaknak ingyenes, Advent első va-
sárnapján, a gyertyagyújtás után kerül megrendezésre. A felhasznált alapanyagokat a Hutta 
Germanica Egyesület az NNNÖK által nyújtott támogatásából fedezi. Javasolja a Karácsonyi 
díszek készítését határozatba foglalni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

98/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hutta 
Germanica Egyesülettel együttműködve, Németbányán Karácsonyi díszek 
készítését határozza el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
j)  Karácsonyi és Adventi koszorúk készítése az NNNÖK és a Hutta Germanica Egyesü-

let társszervezésében  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Mayer Christa falubeli lakos mutatja 
be a Németbányán hagyományos adventi koszorúk készítésének fortélyait. A program idő-
pontja 2016. november 20. vasárnap délután. A felhasznált alapanyagokat az előadó, valamint 
a Hutta Germanica Egyesület - az NNNÖK által nyújtott támogatásából - fedezi. Javasolja a 
Karácsonyi és Adventi koszorúk készítését határozatba foglalni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

99/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hutta 
Germanica Egyesülettel (8581 Németbánya, Kossuth u. 15.) együttműködve, 
Németbányán Karácsonyi és Adventi koszorúk készítését határozza el. 



 

 

 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
k) Szilveszteri Kolbásztöltés  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a hagyományok szerint, 2016. decem-
ber 31-én összegyűlnek és kolbászt töltenek, amelyet a délután folyamán elfogyasztanak. 
Helyszíne még nincs eldöntve. Ezzel is búcsúztatják ezt a szép, eseményteli 2016. évet. Meg-
köszönik minden kedves falubelinek - támogatóiknak az egész éves munkáját és segítségét. 
Javasolja, hogy a program költségeire – az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott fel-
adatalapú támogatás terhére - az NNNÖK 60.000,-Ft keretösszeget állapítson meg.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

100/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai 2016. évi szilveszteri kolbásztöltés költségeire – az önkormányzat 
2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 60.000,-Ft kiadási 
előirányzatot állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
l) Új konyhai eszközök vásárlásának támogatása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a faluházban több olyan rendezvényt 
is szervezett az év folyamán a NNNÖK, ahol a konyha is használatra került. Javasolja, hogy - 
karácsonyi ajándékként - Németbánya közössége számára, az önkormányzat 2015. évi mun-
kájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - új konyhai eszközök (nagyméretű fém fazekak, 
konyhai evőeszközök) vásárlásával támogassák a közös rendezvényeik megrendezését, hogy 
még színvonalasabb módon őrizhessék hagyományaikat, amelyekben a konyha és étkezés - 
mint ma is - mindig nagy szerepet kapott.   
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 



 

 

 

101/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - az 
önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a 
Németbánya Község Önkormányzat tulajdonában lévő konyhába, új konyhai 
eszközök (nagyméretű fém fazekak, konyhai evőeszközök) vásárlását határozza 
el, erre a célra 20.000,-Ft kiadási előirányzatot állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt a települési önkormányzattal kötendő megállapodás 
aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
m) Kitelepítés évfordulójáról megemlékezés   
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai kitelepítés évfordulója 
2016. január 6-án lesz, melyről - a hagyományoknak megfelelően meg fognak emlékezni. 
Javasolja, hogy a megemlékezésre - az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – koszorút és gyertyákat vásároljon az önkormányzat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

102/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete részt 
vesz Németbányán, 2016. január 6-án, a kitelepítés évfordulójáról történő 
megemlékezésen. A képviselő-testület a megemlékezés költségeinek fedezésére - 
a 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 10.000,-Ft-ot 
biztosít.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

                              
 
n) A magyarországi németek elűzetésének 71. évfordulójáról megemlékezés 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy hetvenegy éve, 1946. január 19-én 
kezdődött meg a magyarországi németek szervezett elűzetése, az otthonaikból kényszerrel 
nyugatra telepítendő, első budaörsi lakosokat szállító vonatszerelvény elindításával. Az 
ünnepi megemlékezésen a Veszprém megyéből elhurcolt  családok emlékét idézik fel. 
Javasolja, hogy a veszprémi megemlékezésre Draskovics Balázs elnök-helyettest delegálja 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, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

103/2016.(XI.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
magyarországi németek elűzetésének 71. évfordulójáról, 2017. évben történő, 
veszprémi megemlékezésre Draskovics Balázs elnök-helyettest delegálja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
 
Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy 
hozzászólása? 
 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív köz-
reműködést, és a testületi ülést 9 óra 22 perckor bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 
                               Ujvári Szilvia Draskovics Balázs  
                                      elnök elnök-helyettes 


