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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. 

november 30. napján, 13 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia elnök, Draskovics Balázs elnök-helyettes. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 

 
A lakosság részéről megjelent állampolgár: 2 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. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitele-
sítésére 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 közül a „Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájának megszüntetése” napirendi pont tárgyalá-
sát javasolja levenni a napirendről, mert a 65/2017.(VIII.24.) határozatukkal már döntöttek a 
bankváltásról, s harmadik pontként vegyék fel a napirendre a „Vegyes ügyek”-et.             
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:      Előadó: 
 
1. / Adventi ünnepség megrendezése Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                 elnök 
 
2./ Vegyes ügyek Ujvári Szilvia                                                                                                              
                                                                                                                                 elnök 



 

 

3 

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 a soron következő, rendes ülésen fog beszámolni. 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 :  Adventi ünnepség megrendezése 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az Advent megünneplésekor, a hétvégi 
gyertyagyújtások után süteménnyel, punccsal, forralt borral és teával vendégeli meg már ha-
gyományosan Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat a falu közösségét. A négy 
eseményre összesen – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére – 30.000,-Ft keretösszeget javasol megállapítani. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. Véleménye szerint 
új gyertyákat kell venni a koszorúhoz, mert a régiek elhasználódtak.  
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

99/2017.(XI.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai Adventi ünnepségek megrendezése költségeire – az önkormányzat 
2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 30.000,-Ft kiadási 
előirányzatot állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök 
    (Szóbeli előterjesztés.) 
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a) Neue Zeitung előfizetés 
   
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy 2018. évre is javasolja a Neue Zeitung 
előfizetését, az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére. Az 
előfizetés 9.000,-Ft költséget jelent a nemzetiségi önkormányzatnak. Az újságot minden 
érdeklődő forgathatja a faluházban. 
 
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: 
 

100/2017.(XI.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – 2018. évre előfizeti a Neue Zeitung folyóiratot.                                                       
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. december 15. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
b) Mikulás csomagok 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy december 6-án lesz a mikulás ünnep-
ség. Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat – a 2016. évi munkájáért kapott feladat-
alapú támogatás terhére – biztosítani kívánja a 19 gyermek mikulás csomagját, melynél 
2.000,-Ft/csomag költséggel számolnak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hozzanak ha-
tározatot a mikulás csomagok biztosításáról. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy a 
testület hatalmazza fel az elnököt a mikulás csomagok beszerzésére 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

101/2017.(XI.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 19 
németbányai gyermek részére – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – 2.000,-Ft/csomag értékben mikulás csomagot 
biztosít. 

                   Felhatalmazza az elnököt a mikulás csomagok beszerzésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
csomagok megvásárlásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. december 5. 
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Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
c) Adventi ünnepségek 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az adventi ünnepségek megrendezésé-
hez szükség van merőkanalakra, bögrékre, kancsókra, üvegpoharakra, fakanálra, szűrőre és 
egyéb konyhai eszközökre, melyek nélkül a Faluház konyhájában főzött forró teát és puncsot 
nem tudják kínálni a vendégeknek.  Javasolja, hogy ezekre a konyhai eszközökre - az önkor-
mányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 70.000,-Ft előirányzatot 
állapítson meg a képviselő-testület.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hatalmazza fel az elnök asszonyt a konyhai eszközök beszerzésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

102/2017.(XI.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai Adventi ünnepségek megrendezéséhez szükséges konyhai 
eszközökre (merőkanál, bögre, kancsó, üvegpohár, fakanál, szűrő, stb.) – az 
önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 
70.000,-Ft kiadási előirányzatot állapít meg. 

                   Felhatalmazza az elnököt a konyhai eszközök beszerzésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
d) Ablakdíszek vásárlása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a karácsony közeledtével világító ab-
lakdíszekkel díszíti fel a lakosság a házait. A Faluház négy ablakába javasol ablakdíszeket 
vásárolni, hogy az önkormányzat épülete is méltóképpen fel legyen díszítve. Javasolja, hogy 
az ablakdíszekre - az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás ter-
hére - 30.000,-Ft előirányzatot állapítson meg a képviselő-testület.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hatalmazza fel az elnök asszonyt az ablakdíszek beszerzésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
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103/2017.(XI.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a németbá- 
nyai Faluház négy ablakának világító ablakdíszekkel történő feldíszítésére – az 
önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 
30.000,-Ft kiadási előirányzatot állapít meg. 

                   Felhatalmazza az elnököt a világító ablakdíszek beszerzésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
e) Adventi Betlehem 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Betlehemi jászolban a tavalyi évben 
az állatfigurák is felújításra kerültek. A Betlehemi jászol megvilágítása lenne fontos feladat, 
melyhez kültéri elektromos kábelen kell a Faluházból az áramot biztosítani. Javasolja, hogy 
erre a célra - az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 
60.000,-Ft előirányzatot állapítson meg a képviselő-testület.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hatalmazza fel az elnök asszonyt, hogy a Betlehemi jászol kültéri megvilá-
gítása kiépítése ügyében intézkedjen.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

104/2017.(XI.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai Betlehemi jászol kültéri megvilágítása kialakítására – az 
önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 
60.000,-Ft kiadási előirányzatot állapít meg. 

                   Felhatalmazza az elnököt, hogy a világítás kiépítése ügyében intézkedjen. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. december 10. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
f) Kitelepítés évfordulójáról megemlékezés   
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a hagyományoknak megfelelően, 
2017. január 6-án megemlékeznek majd a németbányai kitelepítés évfordulójáról. Javasolja, 
hogy a megemlékezésre - az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – koszorút és mécseseket vásárlása céljából 10.000,-Ft kiadási előirányzatot 
biztosítson a képviselő-testület. 
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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: 
 

105/2017.(XI.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete részt 
vesz Németbányán, 2017. január 6-án, a kitelepítés évfordulójáról történő 
megemlékezésen. A képviselő-testület a megemlékezés koszorú és mécsesek 
vásárlási költségeinek fedezésére - a 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – 10.000,-Ft kiadási előirányzatot biztosít.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. december 15. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
g) Megbízás   
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az adventi ünnepi hétvégék 
szervezése, rendezése, az ünnepléshez szükséges élelmiszerek, anyagok megvásárlása 
munkájával szeretné, ha a képviselő-testület megbízná Hellenbrandt Jenőné Németbánya, 
Kossuth Lajos u. 5. szám alatti lakost. Javasolja, hogy megbízási díját a testület nettó 15.000,-
Ft összegben állapítsa meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért a javaslattal. Ilonka néni nagyon sokat dolgozik 
a település érdekében, s hétvégenként sem sajnálja rá a szabad idejét. 
  
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

106/2017.(XI.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hellenbrandt 
Jenőné Németbánya, Kossuth Lajos u. 5. szám alatti lakost a 2017. évi 
németbányai adventi ünnepi hétvégék szervezése, rendezése, az ünnepléshez 
szükséges élelmiszerek, anyagok megvásárlása munkájával. Megbízási díját nettó 
15.000,-Ft összegben állapítja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. december 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
h) Szilveszteri Kolbásztöltés  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbányán már hagyománnyá vált 
a szilveszteri kolbásztöltés, melyet 2017. december 30. napján, délelőtt tartanak. A kolbászt 
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másnap délután folyamán fogyasztják el. Ez is része az idei év elbúcsúztatásának. A kolbász-
töltésen részt vesz a falu apraja-nagyja. A képviselő-testület megköszöni a támogatóinak és a 
falu lakosságának munkájához nyújtott segítséget. Javasolja, hogy a program költségeire – az 
önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - az NNNÖK 
80.000,-Ft keretösszeget állapítson meg.  
 
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: 
 

107/2017.(XI.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai 2017. évi szilveszteri kolbásztöltés költségeire – az önkormányzat 
2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 80.000,-Ft kiadási 
előirányzatot állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. december 15. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes kérdezi, hogy rózsák vásárlását elhalasztják? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy jövőre megveszik, tavasszal el lehet ültetni. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a testületi ülést 13 óra 34 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
                        Ujvári Szilvia  Draskovics Balázs 
                              elnök  elnök-helyettes 


