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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 24. napján 9 órakor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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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 

24. napján, 9 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 és 

Kungl Ignác képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

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

 
A lakosság részéről nem jelent meg polgár. 
 
Ujvári Szilvia  elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján meg-
állapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Draskovics Balázs elnök-helyettest jelöljék ki. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, egy 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 a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni „Ve-
gyes ügyek” napirendi ponttal. 
 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:         Előadó: 

1./  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költ-                Ujvári Szilvia                                                                                                                  
      ségvetése módosítása                                                                                          elnök 

 
2./  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költ-                Ujvári Szilvia                                                                                                             
      ségvetése végrehajtása                                                                                         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 elmondja, hogy lejárt határidejű határozatok nincsenek, így 
végrehajtásukról sem készülhetett beszámoló. 
 
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 :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségve- 
                                   tése módosítása                                                                                           
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a 2017. évi zárszámadás elfogadása 
előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási 
előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsolódóan. A 
hivatal elkészítette a határozat-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a határozat-tervezetet. Javasolja, hogy 
a költségvetés módosítást fogadja el a testület.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért a határozat elfogadásával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

30/2018.(V.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése módosítását elfogadja. 
A költségvetés-módosítás a határozat mellékeltét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 8. 
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Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségve- 
                                  tése végrehajtása                                                                                                                                      
   E l ő a d ó :          Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal dolgozói által elkészített 
2017. évi zárszámadást úgy kell az elnöknek beterjeszteni a képviselő-testület elé, hogy 
legkésőbb május utolsó napjáig hatályba lépjen. A határozat-tervezet 4. számú melléklete 
azonos a költségvetést módosító határozat 1. mellékletével, s bővül a mérlegek, beruházás és 
a pénzeszközök változásának levezetése mellékletekkel. A határozat-tervezetet a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a határozat-
tervezetet. Javasolja, hogy a zárszámadást fogadja el a testület.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a zárszámadás elfogadását. 
 
Kungl Ignác képviselő szintén támogatja az elnök asszony javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

31/2018.(V.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtását elfogad-
ja. 
A költségvetés végrehajtás a határozat mellékeltét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 8. 
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 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a)  Kocziha János keresztfájának felszentelése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. 
küldött meghívót az önkormányzathoz, melyben Kocziha János keresztfájának felszentelési 
ünnepségére hívják Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatát. Ezt követően részlete-
sen ismerteti a meghívót. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az elnököt és helyettesét de-
legálja az ünnepségre. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő egyetért a delegálással. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

32/2018.(V.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyer-
dő Erdészeti és Faipari Zrt. (8500 Pápa, Jókai M. u. 46.) által szervezett, Kocziha 
János keresztfájának felszentelési ünnepségére Ujvári Szilvia elnököt és Drasko-
vics Balázs elnök-helyettest delegálja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 26. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
b) Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület elszámolása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az egyesület a tavalyi évben 20 e. Ft 
működési támogatásban részesült Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatától, mely 
támogatásról benyújtotta elszámolását az egyesület elnöke. Elszámolásához csatolta a 
népzenei előadás számláját is. Az elszámolás másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az elszámolást. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy az elszámolást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elszámolás elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

33/2018.(V.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbá-
nyai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület 2017. évi - 2018. május 19. napján 
kelt - 20 e. Ft összegű működési támogatása elszámolását elfogadja. 
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi.                                     
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.  
Határidő: 2018. június 8. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy 
hozzászólása? 
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Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív köz-
reműködést, és a testületi ülést 9 óra 24 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 

 
 

                          Ujvári Szilvia Draskovics Balázs 
                                elnök  jkv. hitelesítő 


