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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 2017. 

október 5. napján, 9 óra 25 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 
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 

 
A lakosság részéről megjelent állampolgár: 3 fő. 
 
Ujvári Szilvia elnök köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a tes-
tületi ülés határozatképes, mivel csak Kungl Ignác képviselő hiányzik, aki előzetesen jelezte, 
hogy betegsége miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. Elmondja, hogy a testületi ülés később 
kezdődik az előre meghirdetett időpontnál, mert az előtte lezajlott közmeghallgatás elhúzó-
dott. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Draskovics Balázs elnök-helyettest jelölje ki a 
képviselő-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 iskola körzethatára Ujvári Szilvia                                                                                                                            
                                                                                                                                 elnök 
 
2./ Adászteveli Óvoda dokumentumainak véleményezése Ujvári Szilvia                                             
                                                                                                                                 elnök 



 

 

3 

3./ Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitvatartása, cso- Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
     portok száma, csoportlétszám                                                                             elnök 
 
4./ Ulmer Schachtel megépítése Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                 elnök 
 
5./ Németbánya Német Nemzetiségi Nap megállapodásainak jóvá- Ujvári Szilvia                                                                                   
     hagyása                                                                                                                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 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 tudomásul 
veszi a jelentést a 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 és 
65/2017.(VIII.24.) 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 l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal Veszprémi Járási Hivatal vezetője kérelmét és az általános iskola körzethatár-tervezetet, 
melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a 
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Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola biztosítja a kötelező felvételt a 
németbányai német nemzetiségi általános iskolás diákok számára. Javasolja, hogy a képvise-
lő-testület értsen egyet a felvételi körzethatár-tervezettel. 
 
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

66/2017.(X.5.) 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: 2017. október 20. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
2./ N a p i r e n d :  Az Adászteveli Óvoda dokumentumainak véleményezése 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a német nemzetiségi Adászteveli 
Óvoda vezetője elkészítette az intézmény módosított dokumentumait, Munkatervét és 
Önértékelési Szabályzatát. A dokumentumokat a Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak véleményezni kell. A vélemények beérkezését követően, a Nevelőtestület 
fogadja el őket. A képviselők a dokumentumokat előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
a) Pedagógiai program 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a módosított pedagógiai 
programot. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a módosított 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

67/2017.(X.5.) 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. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
b) Önértékelési Szabályzat 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Önértékelési Szabályzatot. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a szabályzattal, 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

68/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda 2017. szeptember 7. napján kelt Önértékelési Szabályzatával 
egyetért, elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek. 
Az Önértékelési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
c) Munkaterv 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a 2017/2018 nevelési év 
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

69/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda 2017/2018 nevelési év Munkatervével egyetért, elfogadásra 
ajánlja a Nevelőtestületnek. 
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
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d) Házirend 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a módosított Házirendet. 
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

70/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda 1/2017. verziószámú, 2017. szeptember 1. napján kelt, 
módosított Házirendjével egyetért, elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek. 
A Házirend a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
3./ N a p i r e n d :  Az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása, cso-

portok száma, csoportlétszám               
   E l ő a d ó :          Ujvári Szilvia elnök 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a német nemzetiségi Adászteveli 
Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartásával, a 2017/2018. tanévben indítható óvodai 
csoportok számával és a maximális csoportlétszám 20 %-kal történő túllépésével kapcsolatos 
kérelmet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy a nemzetiségi óvodai nyitva tartást és az adott évben indítható óvodai 
csoportok számát és a csoportlétszám emelésének engedélyezését véleményezni kell a 
nemzetiségi önkormányzatnak is. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a 
kérelemben foglaltakkal. 
 
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

71/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 2017/2018. nevelési év nyitvatartási 
idejével, indítható óvodai csoportok számával és a maximális csoportlétszám 20 
%-kal történő túllépésének engedélyezésével egyetért.  
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
4./ N a p i r e n d :  Ulmer Schachtel 
   E l ő a d ó :          Ujvári Szilvia elnök 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a kérelmet és a szerződés-
tervezetet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére - 20.000,-Ft támogatást állapítsanak meg az építtető Bajai Német Önkormányzat 
részére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy a jó ügyeket támogatni 
kell, egyetért a 20.000 forintos támogatással. Javasolja, hogy hatalmazzák fel az elnököt a tá-
mogatási szerződés aláírására. 
 
Ujvári Szilvia elnök véleménye szerint majd meg lehetne látogatni a Bajai Német 
Önkormányzatot, ha elkészül a dereglye.  
  
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

72/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a bajai 
„Ulmer Schachtel”, ulmi dereglye megépítéséhez – az önkormányzat 2016. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 20 folyami kilométernek 
megfelelő, 20.000,-Ft támogatást állapít meg az építtető Bajai Német 
Önkormányzat részére. 
Felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
5./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Nap megállapodásainak jóváha-

gyása 
   E l ő a d ó :          Ujvári Szilvia elnök 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a korábbi képviselő-testületi ülésen 
elfogadott határozatok alapján a jegyző úr elkészítette, ő pedig aláírta az együttműködési 
megállapodásokat és megbízási szerződéseket, melyek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a megállapodásokat és szerződéseket hagyja jóvá. 
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a) Ifjúsági Tánccsoport Gyermektánccsoport Közalapítvány 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy 
a megállapodást hagyja jóvá 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

73/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ifjúsági 
Tánccsoport Gyermektánccsoport Közalapítvánnyal (Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) 
kötött, a 2017. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napon történő fellépéssel 
kapcsolatos, 2017. augusztus 25. napján kelt Együttműködési megállapodást 
jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
b) Városlődi Pergő-Rozmaring Tánccsoport 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy 
a megállapodást hagyja jóvá 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

74/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi 
Pergő-Rozmaring Tánccsoporttal (Városlőd, Szabadság tér 2.) kötött, a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon történő fellépéssel kapcsolatos, 2017. 
augusztus 25. napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
c) Úrkúti Német Nemzetiségi Tánccsoport 
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Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy 
a megállapodást hagyja jóvá 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

75/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrkúti 
Német Nemzetiségi Tánccsoporttal (Úrkút, Erdész út 1.) kötött, a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon történő fellépéssel kapcsolatos, 2017. 
augusztus 25. napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
d) Mihályházi Asszonykórus 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy 
a megállapodást hagyja jóvá 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

76/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mihályházi 
Asszonykórussal (Mihályháza, Jókai u. 15.) kötött, a 2017. évi Németbánya 
Német Nemzetiségi Napon történő fellépéssel kapcsolatos, 2017. augusztus 25. 
napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
e) Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy 
a megállapodást hagyja jóvá 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

77/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskarral (Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) kötött, a 2017. 
évi Németbánya Német Nemzetiségi Napon történő fellépéssel kapcsolatos, 2017. 
augusztus 25. napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
f) Herendi Vergissmeinnicht Tánccsoport 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy 
a megállapodást hagyja jóvá 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

78/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi 
Vergissmeinnicht Tánccsoporttal (Herend, Kossuth u. 60.) kötött, a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon történő fellépéssel kapcsolatos, 2017. 
augusztus 25. napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
g) Gannai Asszonykórus 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy 
a megállapodást hagyja jóvá 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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79/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gannai 
Asszonykórussal (Ganna, Fő u. 52.) kötött, a 2017. évi Németbánya Német 
Nemzetiségi Napon történő fellépéssel kapcsolatos, 2017. augusztus 25. napján 
kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
h) Hutta Germanica Egyesület 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy 
a megállapodást hagyja jóvá 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

80/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hutta 
Germanica Egyesülettel (Németbánya, Kossuth u. 15.) kötött, a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon történő fellépéssel kapcsolatos, 2017. 
augusztus 25. napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
i) Szarvas Kör Egyesület 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy 
a megállapodást hagyja jóvá 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

81/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szarvas 
Kör Egyesülettel (Döbrönte, Fő u.61.) kötött, a 2017. évi Németbánya Német 
Nemzetiségi Napon történő fellépéssel kapcsolatos, 2017. augusztus 25. napján 
kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
j) Valiczkó Szilveszter 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy 
a megállapodást hagyja jóvá 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

82/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Valiczkó 
Szilveszter Bakonytamási, Honvéd u. 18. sz. alatti lakossal kötött, a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon történő fellépéssel kapcsolatos, 2017. 
augusztus 25. napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
k) Narancsik Imre 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy 
a megállapodást hagyja jóvá 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

83/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Narancsik 
Imre Németbánya, Kossuth L. u. 26. sz. alatti lakossal kötött, a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon történő fellépéssel kapcsolatos, 2017. 
augusztus 25. napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
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Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
l) Hellebrandt Jenő Ferencné 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy 
a megállapodást hagyja jóvá 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

84/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hellebrandt 
Jenő Ferencné Németbánya, Kossuth L. u. 4. sz. alatti lakossal kötött, a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon történő fellépéssel kapcsolatos, 2017. 
augusztus 25. napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
m) Láposi János 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy 
a megállapodást hagyja jóvá 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

85/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Láposi 
János Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 10. sz. alatti lakossal kötött, a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon történő fellépéssel kapcsolatos, 2017. 
augusztus 25. napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
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 Kelemen László jegyző 
 
n) Schlecht József 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy 
a megállapodást hagyja jóvá 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

86/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Schlecht 
József Bakonyjákó, Kossuth L. u. 20. sz. alatti lakossal kötött, a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon történő fellépéssel kapcsolatos, 2017.  
augusztus 25. napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
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 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Hutta Germanica Egyesület 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Hutta Germanica Egyesület 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvényeinek 
megszervezésében tevékenyen részt vesz, céljai között szerepel a német nemzetiségi 
kulturális hagyományok őrzése, ápolása, fejlesztése. A nemzetiségi önkormányzat a 
határozatával támogatást állapított meg az egyesület részére. Elmondja, hogy a megállapodás 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy a megállapodást hagyja jóvá 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

87/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a németbá- 
nyai Hutta Germanica Egyesülettel (Németbánya, Kossuth L. u. 15.) kötött, 2017. 
június 22. napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
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Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
b) „Őszi gasztro mulatság” 
ba) Együttműködés 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a 2017. szeptember 30. napján 
megrendezett „Őszi gasztro mulatság” a Németbánya Község Önkormányzat rendezvénye 
volt, melynek megrendezésében együttműködött Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete, mely együttműködést megállapodásban is rögzítették. 
Gasztronómiai programok zajlottak: 

- almásrétes készítés, 
- kukoricás ételek versenye, 
- kerti termények versenye. 

Népzenei kínálat: néptánc oktatás két zenekarral: Cserefa zenekar, Allegro zeneiskolások 
zenekara. A vacsora csülkös babgulyás volt. 
Ezt követően részletesen ismerteti az együttműködési megállapodást. Javasolja, hogy a 
települési önkormányzattal kötött megállapodást hagyja jóvá 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

88/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Németbánya Község Önkormányzattal kötött, a 2017. évi „Őszi gasztro mulatság” 
megrendezésével kapcsolatos 2017. szeptember 20. napján kelt Együttműködési 
megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
bb) Delegálás 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az „Őszi gasztro mulatság”-ra a 3 fő 
delegálását utólag foglalják határozatba, mert a képviselő-testület minden tagja részt vett a 
mulatság szervezésében. 
 
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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89/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi, 
németbányai „Őszi gasztro mulatság”-ra 3 főt delegált.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
c) Márton nap 
ca) Ünnepség megszervezése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Község Önkormányzat 
2017. november 11. napján rendezi meg a Márton napi ünnepséget, melynek 
megrendezésében együttműködik Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete. Javasolja, hogy a települési önkormányzattal kössön megállapodást a képviselő-
testület.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

90/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást köt Németbánya Község Önkormányzattal, a 
2017. november 11. Márton napi ünnepség megrendezésére. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
cb) Sütemények 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Márton napi ünnepségre 
hagyományosan libacombot rendel a települési önkormányzat a vacsorára. Javasolja, hogy a 
vacsora utáni sütemény 25.000,-Ft-os költségét a képviselő-testület  – az önkormányzat 2016. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – vállalja át. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
 
 



 

 

17 

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

91/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 
november 11. napján megrendezendő németbányai Márton napi ünnepség 
25.000,-Ft-os sütemény költségét – az önkormányzat 2016. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére – átvállalja. 
Felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
d) Hagyományőrző hajfonó tanfolyam indítása  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében javasolja, hogy Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Hagyományőrző hajfonó tanfolyamot indítson 
Németbányán a kislányoknak. A tanfolyam szombatonként lenne, 1 óra időtartamban, 2017. 
október végén indulna. Oktató: Narancsik Imréné. Megbízási díja:  nettó 2.000,-Ft/óra lenne. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a tanfolyam megszervezésére, s a 
megbízási szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

92/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
október végétől, szombati napokon hagyományőrző hajfonó tanfolyamot indít 
Németbányán a kislányoknak. A tanfolyamon az oktatással Narancsik Imréné 
Németbánya, Kossuth u. 26. sz. alatti lakost bízza meg, megbízási díját nettó 
2.000,-Ft/óra összegben állapítja meg. 
Felhatalmazza az elnököt a tanfolyam megszervezésére, s a megbízási szerződés 
aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
e) Németbányai Képes Könyv 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Kiss Albertné Németbányai Értéktár  
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vezetője évtizedes munkájának eredménye a Képes Könyv, mely egy példányban áll 
rendelkezésre. Javasolja, hogy Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete támogassa még 3 példány előállítását, az önkormányzat 2016. 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

93/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbányai 
Képes Könyv 3 példányban történő előállítását határozza el, melynek költségét – a 
2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – vállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
f) Nemzetiségi kirándulás költségeinek átcsoportosítása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi kiránduláson a Rie-
gensburg várába lifttel mentek fel, ez plusz költséget eredményezett. Ugyanakkor a belépője-
gyek kevesebbe kerültek. Javasolja, hogy a költségek átcsoportosítását hagyja jóvá a képvise-
lő-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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

94/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Nemzetiségi kirándulás belépőjegy plusz előirányzata Riegensburg lift költségre 
történő átcsoportosítását határozza el.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
g) Halottak napjáról megemlékezés 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy minden évben megemlékezik a halot-
tak napjáról a képviselő-testület, koszorút helyeznek el, s gyertyát gyújtanak az emlékmű 
előtt. Javasolja, hogy a koszorúra és gyertyákra a képviselő-testület – az önkormányzat 2016. 
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évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 10.000,-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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

95/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 
október 31-i halottak napjára, koszorúra és gyertyákra – az önkormányzat 2016. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 10.000,-Ft keretösszeget 
határoz meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
h) Németbánya Krónika digitalizálása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Németbánya Krónika folyamatosan 
bővül, újságcikkek, fényképek sokaságát tartalmazza a településről. Javasolja, hogy Német-
bánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkormányzat 2016. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – döntsön arról, hogy bízzák meg az SW 
Systems Kft-t a Krónika digitalizásásával. Így az utókor számára könnyen megőrizhetővé 
válnak a település XX/XXI. századi eseményei. 
 
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

96/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  – az 
önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
megbízza az SW Systems Kft-t (8500 Pápa, Celli út 65.) a Németbánya Krónika 
digitalizása munkájával. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
i) Rózsatövek 
ia) Rózsatövek vásárlása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Német Nemzetiségi Ön- 
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kormányzat Képviselő-testülete a 25/2017.(V.25.) határozatával arról döntött, hogy Németbá-
nya közterei, keresztjei és emlékhelyei virágosítására – az önkormányzat 2016. évi feladatala-
pú támogatása terhére – 100.000,-Ft keretösszeget állapít meg. Javasolja, hogy hozzon a testü-
let egy határozatot, hogy ezt a keretösszeget rózsatövek vásárlására fordítja. 
 
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

97/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
25/2017.(V.25.) határozatával Németbánya közterei, keresztjei és emlékhelyei 
virágosítására megállapított 100.000,-Ft keretösszeget – az önkormányzat 2016. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – rózsatövek vásárlására 
fordítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
ib) Rózsatövek kiültetése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rózsatövek 
kiültetésének munkájában vegyen részt, s erről hozzanak határozatot. 
 
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

98/2017.(X.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy Németbánya közterei, keresztjei és emlékhelyei rózsatövekkel való 
virágosítása munkájában – 2 fővel - tevékenyen részt vesz.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
 
Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív  
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közreműködést, és a testületi ülést 10 óra 14 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
                        Ujvári Szilvia  Draskovics Balázs 
                              elnök  elnök-helyettes 


