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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. május 

17. napján 13 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 és 

Kungl Ignác képviselő. 
 
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 minden képviselő jelen van. 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, 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./ Adászteveli Óvoda átszervezése                                                                  Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                  elnök 
 
2./ Delegálás – Városlődi megemlékezésre                                                       Ujvári Szilvia 

                                                                                                                      elnök                                      
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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 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, 
3 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 14, 15, 16, 17 és 18/2018.(III.29.) számú lejárt határidejű hatá-
rozatok 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 :  Adászteveli Óvoda átszervezése                                                                   
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda átszervezésének 
szándékáról döntött Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Bakonyjákó 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete. Erről a jegyző úr levélben tájékoztatta. Mivel az 
óvodát működtető társulás tagja Németbánya is, ezért Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat véleményét is ki kell kérni. Ezt követően részletesen ismerteti a tájékoztató 
leveleket. Adásztevel Község Önkormányzat a székhely intézmény német nemzetiségi 
oktatását kívánja megszüntetni, mert nem tud alkalmazni német nemzetiségi 
óvodapedagógust. A kiírt pályázatokra ilyen pedagógus nem jelentkezett. Bakonyjákó 
Tagóvodájánál annyira megnövekedett a gyermeklétszám, hogy még egy csoportot kell 
indítani Bakonyjákó Község Önkormányzatának. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (3) bekezdése szerint a fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével 
összefüggő döntése, vagy véleményének kialakítása előtt – többek között – beszerzi a 
települési nemzetiségi önkormányzat véleményét. Erre legalább 15 napot kell biztosítani a  



 

 

 
- 4 - 

 
nemzetiségi önkormányzatnak. A végső döntést legkésőbb május utolsó munkanapján meg 
kell hozni a testületeknek. Elmondja, hogy egyetért az új csoport indításával Bakonyjákón. 
Szintén egyetért az óvoda székhely intézménye német nemzetiségi oktatása megszüntetésével, 
mivel nem tud mást tenni a települési önkormányzat, mert nincs német nemzetiségi 
óvodapedagógus, akit alkalmazhatna. Javasolja a testületnek, hogy a székhely óvodára és a 
tagóvodára nézve értsenek egyet a települési önkormányzatok döntési szándékaival. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatait.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

19/2018.(V.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Ba-
konyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntési szándékával, hogy az 
Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodáját át kívánja szervezni oly módon, 
hogy a tagintézményben a 2018/2019-es tanévtől az indítható óvodai csoportok 
számát 2 csoportban határozná meg. 

     Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 1. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
20/2018.(V.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntési szándékával, hogy 
az Adászteveli Óvoda székhely intézményét át kívánja szervezni oly módon, hogy 
a székhely intézményben a német nemzetiségi oktatást a 2018/2019-es tanévtől 
meg kívánja szüntetni. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 1. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
2./ N a p i r e n d :  Delegálás – Városlődi megemlékezésre                                                        
    E lő a d ó :          Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Városlődön, 2018. május 5. napján 
emlékeztek meg a magyarországi németek közös kitelepítésének 70. évfordulójáról. Kiss 
Albertné németbányai önkormányzati képviselő ötlete volt, hogy a városlődi vasútállomásig 
lovaskocsin tegyék meg az utat a megemlékezés Városlőd környéki résztvevői. A 
megemlékezésen részt vett Somkúti Anna néni, aki gyermekként élte át az eseményt. A 3,5 
órás úton Anna néni nagyon sokat mesélt azokról az emlékeiről, hogy milyen volt ezt átélni. 
A szénpajtánál csatlakozott a németbányai lovas kocsihoz Farkasgyepűnek a lovas kocsija.  
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Csehbányán találkoztak a csehbányaiak lovas kocsijával, így Városlődre három lovas kocsival 
érkeztek meg. Ezek után német nyelvű szentmisén vehettek részt, majd lementek a temetőhöz, 
ahol a kitelepítési emlék szoborcsoport található, ott szép verseket és zenét hallottak. A 
vasútállomáson a vasútállomásnak a falát koszorúzták meg. A Művelődési házban 
Németbánya is jelöltette magát az egyik állványon. Itt megtekintették a megemlékezésre 
készített kiállítást, ahol a korabeli bútorokat, használati eszközöket láthattak, hogy miket 
vihettek magukkal a kitelepítettek. Ezt követően a Városlődi Iskola diákjai egy drámát adtak 
elő a résztvevőknek, ezt az előadást tervezik meghívni a Németbányai Német Nemzetiségi 
napra, hogy adják elő a gyerekek. Ezután, aki tudott még maradni, annak közös vacsora volt 
és kötetlen beszélgetés. Javasolja, hogy a kitelepítési évforduló megemlékezési programjához 
való csatlakozást és erre 2 fő delegálását foglalják határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő egyetért az elnök asszony javaslatával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

21/2018.(V.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott 
a magyarországi németek kitelepítésének 70. évfordulója városlődi közös 
megemlékezése programjához. A Képviselő-testület a Városlődön, 2018. május 5. 
napján rendezett közös megemlékezésre 2 főt delegált.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 1. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a megemlékezés alkalmával az 
emléktáblánál koszorút helyeztek el. Javasolja, hogy a koszorú 1.900,-Ft-os költségeit – az 
önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – vállalja át a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

22/2018.(V.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
magyarországi németek kitelepítésének 70. évfordulója városlődi közös 
megemlékezés koszorúzásához a németbányai delegáltak által felhasznált koszorú 
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 1.900,-Ft-os költségét – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 1. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a városlődi megemlékezésre 
lovaskocsival Lőrinc Csaba szállította a németbányaiakat. Előzetesen Megbízási szerződést 
kötöttek a fogatossal, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződést. Javasolja, hogy a 
Megbízási szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
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, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

23/2018.(V.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
magyarországi németek kitelepítésének 70. évfordulója városlődi közös 
megemlékezésével kapcsolatos, Lőrinc Csaba fogatossal kötött, 2018. április 25. 
napján kelt Megbízási szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 1. 
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) Gyermeknap Németbányán 
 
aa) Árajánlat-Deutschburger 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy 2018. május 26-án, szombaton lesz 
Németbányán a gyermeknap. A tavalyi évhez hasonlóan, Hellebrandt Jenőné Németbánya, 
Kossuth u. 4. sz. alatti lakos vállalta, hogy 100 db hamburgert készít a gyermeknapon 
résztvevőknek. Erről árajánlatot is kértek, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatot. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az árajánlatot fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel az elnököt a megbízási szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

24/2018.(V.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hellebrandt 
Jenőné Németbánya, Kossuth u. 4. sz. alatti lakos a németbányai gyermeknapi 
deutschburger készítéssel kapcsolatos, 2018. május 15. napján kelt Árajánlatát 
jóváhagyja. 
Felhatalmazza az elnököt a megbízási szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 1. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
ab) Kisvonatos kirándulás 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai gyermeknapon 
kisvonatos kirándulást szerveznek Farkasgyepűre, ahol meg fogják tekinteni az Erdők házát. 
Javasolja, hogy a kisvonat, a belépőjegyek és a fagylaltozás összesen 30.000,-Ft-os költségét 
– az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – vállalja át a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Ő is el fog menni a 
kirándulásra. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

25/2018.(V.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
németbányai gyermeknapi farkasgyepűi kisvonatos kirándulás kisvonat, az 
Erdők háza belépőjegyei és a fagylaltozás összesen 30.000,-Ft-os költségét – az 
önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
átvállalja.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. május 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 
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ac) Sváb kézműves sarok 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai gyermeknapon sváb 
kézműves sarkot szeretnének megszervezni a gyerekeknek, melynek 25.000,-Ft-os alapanyag 
költségét – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
javasolja biztosítani. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a sváb kézműves sarok létrehozását, mely 
hasznosan leköti a gyermekeket. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

26/2018.(V.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
németbányai gyermeknapon sváb kézműves sarkot alakít ki a gyerekeknek, 
melynek 25.000,-Ft-os alapanyag költségét – az önkormányzat 2017. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. május 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Német nemzetiségi kirándulás 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy tavaly pályázatot nyújtottak be, a rév-
fülöpi működő üveghutát szerették volna meglátogatni. Sajnos a pályázat nem nyert támoga-
tást, de nem mondtak le a kirándulásról. Azért is fontosnak tartja megismerni az üveghutát, 
mert Németbányán is működött ilyen üveghuta, s a település kialakulásában is jelentős szere-
pet töltött be ez. Négy nap kell az üveghuta felfűtéséhez, hogy működni tudjon, a látogatás 
díja 360 e. Ft, mely költségekhez még az autóbusz, a belépők és ebéd költségei járulnának 
hozzá. A pályázatban volt még egy balatoni kirándulás is, a busszal utazókat 70.000,-Ft-ért 
vitték volna el egy kétórás hajókirándulásra. Az sem lett volna drága, de ez most nem fér bele 
a keretbe. Próbálja úgy szervezni a kirándulást, hogy a résztvevőknek minimális legyen az 
önköltsége. Javasolja, hogy a révfülöpi Üveghutához történő kirándulás 500.000,-Ft-os költ-
ségét – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bizto-
sítsa a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő nagyon jó ötletnek tartja a kirándulás megszervezését. Elmondja, 
hogy Németbányán is fellelhetők még a hajdani üveghuta termékei. A haranglábnál ástak egy 
alapot, s akkor is sok kicsi üveg került elő a földből. Támogatja az elnök asszony javaslatát. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

27/2018.(V.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete német 
nemzetiségi kirándulást szervez a révfülöpi Üveghutához, melynek 500.000,-Ft-
os költségét – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 1. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Sváb házikó építése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai gyermekes szülők a 
németbányai játszótéren szeretnének építeni egy sváb házikót. A kezdeményezést támogatja a 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat. Olyan házikó épülne, aminek van gádora, 
festenek muskátlikat az ablakba, s ebben a kislányok is tudnak játszani. Javasolja, hogy az 
alapanyag- (festék) és szerelési költségekre – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – 50.000,-Ft-ot biztosítson a képviselő-testület.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a kezdeményezést és az elnök asszony javaslatát. A sváb 
gyermek házikó üde színfoltja lehet a játszótérnek, ahol a gyermekek rendszeresen játszhat-
nak. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

28/2018.(V.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete németbányai 
játszótéren, a németbányai gyermekes szülők által felépítendő sváb házikó alap-
anyag- (festék) és szerelési költségeire – az önkormányzat 2017. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére – 50.000,-Ft-ot biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 1. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Németbányai Falunap  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbányán a falunapot 2018. július 
21. napján rendezik meg. Hagyományosan, a falunapon német kulturális műsor megszervezé-
sére is sor kerül. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy ennek megszervezésére – az önkor- 
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mányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 100.000,-Ft-ot biztosít-
son. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. Véleménye sze-
rint foglalják majd együttműködési megállapodásba a támogatást és a falunap megszervezé-
sének segítését. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

29/2018.(V.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a németbá-
nyai, 2018. július 21. napján megrendezendő falunapon a német kulturális műsor 
megszervezésére – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú tá-
mogatás terhére – 100.000,-Ft-ot biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. június 1. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
e) Elnöki tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elültették a köztereken, kereszteknél és 
emlékhelyeknél, a Szent Antal szobornál azokat a rózsákat, melyekre 100.000,-Ft 
keretösszeget biztosított a nemzetiségi önkormányzat a 97/2017.(X.5.) határozatával. A 
rózsatöveket sikerült kedvezményesen beszerezni, nagyon szép gyökérzettel rendelkeztek, s 
szinte valamennyi megeredt. 
 
Nemzetiségi napot is szerveznek 2018. szeptember első hetében. Őszre, ha marad, pénz csi-
náltatnak egy szobrot, vagy valami kulturális dologra elköltik, amin látható a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat. Nagyon sok pénzt hoztak a faluba, de ez maradandóan nem látszik sehol.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások:  
 
Kungl Ignác képviselő véleménye szerint Kostajger Mihályról lehetne egy szobrot készíteni. 
 
Ujvári Szilvia polgármester szerint esetleg egy mellszobrot, vagy egy plakettet.  
 
 
Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása? 
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Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív köz-
reműködést, és a testületi ülést 13 óra 38 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
                        Ujvári Szilvia  Draskovics Balázs 
                              elnök                                                                elnök-helyettes 

 
 
  


