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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 2018. 

február 15. napján 17 órakor 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, Kungl 

Ignác képviselő. 
 
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, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján meg-
állapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert minden képviselő megjelent az ülésen. Ja-
vasolja, 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, 1 tartózkodás ellenében 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 megtárgyalását.             
 
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :      E lő a d ó : 
 
1./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költ-               Ujvári Szilvia                                 
     ségvetése                                                                                                            elnök 
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2./ „Bakonyi Télűző” program                                                                         Ujvári Szilvia 
                                                                                                                                elnök                                                                                                                                  
 
3./ Vegyes ügyek                                                                                               Ujvári Szilvia                                 
                                                                                                                                 elnök 

 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a 
napirendre tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és 
meghozta következő határozatát: 
 

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

 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy lejárt határidejű határozatok – a két testületi ülés között 
eltelt rövid idő miatt – nincsenek.  
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalásá-
ra. 
 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költség-

vetése  
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetés-tervezetét az 
elnök 2018. február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezt követően részletesen ismer-
teti a költségvetés-tervezetet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanul-
mányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a költségvetés elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

10/2018.(II.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését elfogadja. 
A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 2. 
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Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Télűző Program megrendezése Németbányán 
    E lő a d ó :          Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a „Bakonyi Télűző” program 2018. 
február 10. napján zajlott le Bakonyjákón és Németbányán. A németbányai program 
megrendezésére és szervezésére megállapodást kötött a települési önkormányzat és 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat a megállapodás 2018. február 2. napján 
mindkét fél által aláírásra került. A rendezvény nagyon jól sikerült.  Ezt követően részletesen 
ismerteti a megállapodást. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a megállapodást hagyják 
jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a megállapodás jóváhagyását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

11/2018.(II.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbá-
nya Község Önkormányzattal kötött, 2018. február 10. napján Németbányán, a 
„Bakonyi Télűző” program megrendezésével és szervezésével kapcsolatos, 2018. 
február 2. napján kelt Megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodást a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a bakonyjákói és németbányai 
programokban ő és az elnök-helyettes vett részt. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
elnök és elnök-helyettes „Bakonyi Télűző” programra történő delegálásáról utólag hozzanak 
határozatot.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes elmondja, hogy Bakonyjákón és Németbányán is segítet-
ték a rendezvény szervezését, egyetért a delegálási javaslattal. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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12/2018.(II.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. feb-
ruár 10. napján Németbányán és Bakonyjákón megrendezett „Bakonyi Télűző” 
programra Ujvári Szilvia elnököt és Draskovics Balázs elnök-helyettest delegálta.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Német Nemzetiségi zászló rendelése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Német Nemzetiségi zászló a 
faluházon látható, a nemzeti színű zászlóval és a település zászlajával. A zászlót a nap kifakí-
totta, a szél megszaggatta, ezért indokolt a lecserélése. Javasolja, hogy a zászló 
megrendeléséről hozzanak határozatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az új zászló beszerzését. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnök asszonyt a Német Nemzetiségi zászló 
megrendelésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

13/2018.(II.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete– az önkor-
mányzat 2018. évi működési előirányzata terhére - 1 db Német Nemzetiségi zász-
ló beszerzését határozza el. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a zászló megrendeléséről gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Elnöki tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy az önkormányzat két pályázatot nyújtott be. Az egyik 
egy kirándulás lett volna Révfülöpre, ott megnéztek volna egy működő üveghutát. Megtud-
hatták volna, hogyan készülnek az üvegcsék, az üvegfújást is ki lehetne próbálni. Benne lett 
volna egy hajókirándulás és vacsora is. Sajnos ezt a pályázatot nem nyerték meg. A másik 
pályázatot a németbányai krónika digitalizálása lett volna, elektronikusan lehetett volna la-
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pozni a krónikát. Sajnos erre sem nyertek támogatást. Azt gondolja, hogy az üveghutás kirán-
dulás szervezéséről nem szabad lemondani. Mindenkit érdekel, hogyan készülnek ezek az 
eszközök. Egy buszt lehetne bérelni, az ebédet el lehetne hagyni. A balatoni hajózás 80.000,-
Ft lett volna. Most nem több napra mennének, hanem egy napos kirándulás lenne. 
 
A 2018. évi Országgyűlési Képviselő választáson a németség egy parlamenti képviselőt vá-
laszthatna. Ehhez az kell, hogy a választópolgár felvetesse magát a nemzetiségi névjegyzékbe, 
s az országgyűlési választás négyzetébe is jelölje ezt.  Ügyfélkapun keresztül nagyon egysze-
rűen meg lehet ezt tenni, de nyomtatott formában, papír alapon is le lehet adni a hivatalban. 
Sokkal több mindent el tudnának érni, ha egy nemzetiségi országgyűlési képviselő is bent 
lenne a Parlamentben. Ő már felvetette magát a névjegyzékre. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Boros László németbányai lakos kérdezi, hogy egy képviselőnek mennyi a tiszteletdíja a 
nemzetiségi önkormányzatnál?  
 
Válasz: 
 
Kungl Ignác képviselő válaszában elmondja, hogy az ő tiszteletdíja nettó 2.040,-Ft. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes válaszában elmondja, hogy ő pedig nettó 4.590,-Ft-ot 
kap. 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy az ő tiszteletdíja pedig nettó 10.115,-Ft. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy azt kell értékelni, hogy a képviselő-testület munkája 
alapján kapott feladatalapú támogatásból milliós nagyságrendű támogatást tud nyújtani a 
nemzeti önkormányzat a németbányai rendezvények támogatására. 
 
Boros László németbányai lakos elmondja, hogy Németbányán nincs mindenkinek interne-
te, a hírek (testületi ülés meghívója, hirdetések) később érnek el hozzá, mint máshoz. Ezen 
kellene javítani. 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy jogos a felvetés, igyekszenek javítani rajta. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő kérdezi, hogy nem lesz-e pályázat, ami a temetőnél a hűtőház kialakí-
tását támogatná? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy túl nagy költséget jelentene a falunak a fenn-
tartása, működtetése. Szerencsére nincs a faluban annyi haláleset, hogy megérje az üzemelte-
tés. Bakonyjákóval szerződése van az önkormányzatnak, ott történik a halottak hűtve tárolása. 
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Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása? 
 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív köz-
reműködést, és a testületi ülést 17 óra 25 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
                        Ujvári Szilvia  Draskovics Balázs 
                              elnök  elnök-helyettes 


