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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. 

március 29. napján 15 órakor megtartott rendkívüli 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 nem jelent meg állampolgár. 
 
Ujvári Szilvia elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján meg-
állapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert csak Kungl Ignác képviselő hiányzik, aki 
súlyos betegsége és kórházi kezelése miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. 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 megtárgyalását.             
 
 

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

 
1./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat húsvéti                            Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
     hagyományteremtése                                                                                           elnök 
 
2./ Adászteveli Óvoda Intézkedési terve                                                            Ujvári Szilvia 

                                                                                                          elnök                                                                                                                                  
                                                                                                                                 



 

 

 

3./ 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 az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9/2018.(I.25.) és 10, 11, 12 és 
13/2018.(II.15.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
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 húsvéti hagyomány-

teremtése 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy régi hagyomány, hogy Németbányán 
Húsvétkor a gyerekek kereplővel járták a falut és ezt kiabálták: Mir ratschn, mir ratschn, efo 
foh litdifo Ksv, tat kfef latplitdif cftfof nv, Auf a Maria, Auf a Maria! Ezzel a kis üzenettel 
kívánnak minden Németbányainak Boldog Húsvéti Ünnepeket Németbánya Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat képviselői nevében. A húsvéti hagyományokat szeretnék feléleszteni, 
ezért a következő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
„Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Húsvét ünnepkörére 
emlékezve, Németbánya község hagyományainak megfelelően, szép konyharuhába kötött 
sonkából és tormából álló Húsvéti tál készítéséről, s csoki nyuszi vásárlásáról határoz. Az 
önkormányzat – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhé-
re - az életvitelszerűen Németbányán tartózkodó családoknak 42 db Húsvéti tálat, a 16 év 
alatti gyerekek részére pedig csoki nyuszit biztosít.  



 

 

 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehaj-
tásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. április 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

                Kelemen László jegyző” 
 
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

14/2018.(III.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Húsvét ün-
nepkörére emlékezve, Németbánya község hagyományainak megfelelően, szép 
konyharuhába kötött sonkából és tormából álló Húsvéti tál készítéséről, s csoki 
nyuszi vásárlásáról határoz. Az önkormányzat – az önkormányzat 2016. évi mun-
kájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - az életvitelszerűen Németbányán 
tartózkodó családoknak 42 db Húsvéti tálat, a 16 év alatti gyerekek részére pedig 
csoki nyuszit biztosít.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. április 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda Intézkedési terve 
    E lő a d ó :          Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a német nemzetiségi intézmény 
vezetője elkészítette a Bakonyjákói Tagóvoda intézményi önértékelés eredményeire épülő, öt 
évre szóló Intézkedési tervet, melyet a nemzetiségi önkormányzatnak véleményezni kell. 
Elmondja, hogy az előterjesztés és Intézkedési terv másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és az 
Intézkedési tervet. Javasolja, hogy a Bakonyjákói Tagóvoda Intézkedési tervével értsen egyet 
a képviselő-testület, s azt ajánlja elfogadásra az Adásztevel, Bakonyjákó és Németbánya 
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának. 
 
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 



 

 

 

15/2018.(III.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája intézményi önértékelés 
eredményeire épülő, öt évre szóló Intézkedési tervével egyetért, azt elfogadásra 
ajánlja az Adásztevel, Bakonyjákó és Németbánya Óvodafenntartó Társulás 
Társulási Tanácsának. 
Az Intézkedési terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. április 13. 
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) Könyvbemutató 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy 2018. március 26-án, hétfőn, 17 
órakor volt a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban a „Sváb örökségünk” és „A svábok az új 
hazában” című könyvek bemutatója, melyen – az előzetes megbeszélés alapján – az elnök és 
helyettese vett részt. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a könyvbemutatóra való 
delegálásról utólag hozzanak határozatot. 
 
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

16/2018.(III.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór 
Városi Könyvtárban (8500 Pápa, Fapiac tér 14.) 2018. március 26-án, hétfőn, 17 
órakor tartott „Sváb örökségünk” és „A svábok az új hazában” című könyvek 
bemutatójára Ujvári Szilvia elnököt és Draskovics Balázs elnök-helyettest 
delegálta. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. április 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Ella Triebnigg „Sváb örökségünk” 
című könyve részletesen elemzi, hogy milyenek a svábok, mi a sváb örökség, változtak-e a 
magyarországi németek az itteni kétszáz év alatt. Nagyon érdekes, sok információt 
tartalmazó könyv nem hiányozhat a települési könyvtárból. Javasolja, hogy a képviselő-
testület – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 1  



 

 

 

példány megvásárlásáról döntsön. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a könyv megvásárlását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

17/2018.(III.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ella 
Triebnigg „Sváb örökségünk” című könyvéből – az önkormányzat 2016. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 1 példányt a Németbánya 
község könyvtárába megvásárol.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. április 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Hans Faul „A svábok az új hazában”  
című könyve a svábok krónikája a magyarországi letelepedés küzdelmeiről és szépségeiről. 
Ez a könyv is a települési könyvtárnak a része kell, hogy legyen. Az ulmer schachtellel 
érkeztek a sváb ősök a Dunán a magyarországi lakóhelyeikre, benépesítve a török hódoltság 
idején elnéptelenedett településeket. Javasolja, hogy a képviselő-testület – az önkormányzat 
2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 1 példány megvásárlásáról 
döntsön. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a könyv megvásárlását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

18/2018.(III.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hans Faul 
„A svábok az új hazában” című könyvéből – az önkormányzat 2016. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 1 példányt a Németbánya 
község könyvtárába megvásárol.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. április 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 



 

 

 

b) Elnöki tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia elnök örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2018. évi feladatalapú 
támogatás értékelésénél Veszprém megyében Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Városlőddel holtversenyben, a maximális 100 pontot érte el. A pontokért járó 
feladatalapú támogatás összegét később hozza nyilvánosságra a mimisztérium. Németbánya 
minden polgárának köszönetet mond, akik segítették a németbányai programok 
megszervezését, lebonyolítását. Megköszöni a képviselőknek és a jegyző úrnak is a 
közreműködést. 
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2018. április 8. napján lesz az Országgyűlési képviselő 
választás Magyarországon. A szavazók egyéni listára és pártlistára szavazhatnak. Azok a 
választópolgárok, akik a német nemzetiségi névjegyzékbe vetették fel magukat, a pártlista 
helyett nemzetiségi listára szavazhatnak. Nagyon fontos, hogy minél többen menjenek el 
szavazni, erre kéri a németbányaiakat. 
 
 
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 15 óra 22 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
                        Ujvári Szilvia  Draskovics Balázs                                                       
                              elnök  elnök-helyettes 


