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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15. 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. 

december 15. napján, 8 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia elnök és Draskovics Balázs elnök-helyettes. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Diós Nikoletta jkv. vezető 
- Ruppert Béláné Hutta Germanica Egyesület elnöke 

 
A lakosság részéről megjelent: 1 fő. 
 
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. A rendkívüli ülés összehívását az önkormány-
zat határozatainak módosítása indokolta. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Dras-
kovics 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 azzal a 
módosítással, hogy javasolja a vegyes ügyeket levenni a napirendről, mivel most nincsenek 
ilyen ügyek. 
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :      E lő a d ó : 
 

1./  Hutta Germanica Egyesület beszámolója                                                    Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                  elnök 
2./  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatainak mó-        Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
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       dosítása                                                                                                              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 beszámoló a soron következő, rendes ülésre fog elkészülni.  
 
 
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 :  Hutta Germanica Egyesület beszámolója                                                       

E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Hutta Germanica Egyesület 40 
e. Ft-os támogatása elszámolását, melyet képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Elmondja, hogy az egyesület vezetője szöveges beszámolót készített, 
táblázatban összesítette a támogatás terhére teljesített kiadásokat, s hiánytalanul csatolta 
mellé a számlák másolatát. Javasolja az elszámolás elfogadását. 
  
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: 
 

104/2016.(XII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hutta 
Germanica Egyesület (8581 Németbánya, Kossuth L. u. 15.) 2016. december 14. 
napján kelt, 40.000,-Ft-os támogatása elszámolását elfogadja. 
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 
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2./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatainak mó-         
                                 dosítása                                                                                                               
  E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök 
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat a 2015. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére, korábban hozott néhány határozatot – 
személyi okok, előirányzat hiányában – módosítani kell az önkormányzatnak. 
 
a) Szilveszteri Kolbásztöltés  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a novemberben meghozott 
100/2016.(XI.17.) számú határozatukkal a németbányai 2016. évi szilveszteri kolbásztöltés 
költségeire – az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 
60.000,-Ft kiadási előirányzatot állapítottak meg. Sajnos sokan jelezték, hogy más 
elfoglaltságuk miatt a rendezvényen nem tudnak részt venni, ezért a kolbásztöltést idén nem 
fogják megrendezni. Javasolja, hogy a képviselő-testület vonja vissza a határozatát. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért a javaslattal. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

105/2016.(XII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a 100/2016.(XI.17.) számú, szilveszteri kolbásztöltés határozatát – személyi 
okok miatt – visszavonja.                                                              
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
b) Német nyelvtanfolyam 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy 64/2016.(X.13.) számú határozatával 
úgy döntött a képviselő-testület, hogy a németbányai polgárok német nyelvtudásának meg-
szerzését, megerősítését, bővítését kívánja elérni, ezért – a 2015. évi munkájáért kapott fel-
adatalapú támogatás terhére – a nagykorú németbányai polgárok részére beszédközpontú né-
met nyelvtanfolyamot indított, melynek időkeretét 26 órában határozta meg. A német nyelv-
tanfolyam vezetésével Kiss Judit Pápa, Vajda P. ltp. 30/2. szám alatti lakost bízta meg. Mivel 
nem elegendő a rendelkezésre álló bevételi előirányzat, ezért javasolja, hogy a német nyelv-
tanfolyam időkeretét 16 órára módosítsa 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

106/2016.(XII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a 64/2016.(X.13.) számú, beszédközpontú német nyelvtanfolyam indításáról 
szóló határozata tanfolyam időkeretét 16 órára módosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
c) Mikulás csomagok 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy 96/2016.(XI.17.) határozatával Né-
metbánya 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 állapított meg. Mivel nem elegendő a 
rendelkezésre álló bevételi előirányzat, ezért a mikulás csomagokat a Hutta Germanica Egye-
sület biztosítja a gyerekeknek. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a határozatukat vonják 
vissza. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

107/2016.(XII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a 96/2016.(XI.17.) számú, mikulás csomagok biztosításáról szóló határozatát 
– előirányzat hiánya miatt – visszavonja.                                                              
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
 
Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy 
hozzászólása? 
 



6 
 

 

Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív köz-
reműködést, és a testületi ülést 9 óra 11 perckor bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
                       Ujvári Szilvia Draskovics Balázs  
                             elnök elnök-helyettes 


