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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. július 

12. napján, 15 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 pontot javasolja megtárgyalni. 
 

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

 

1./  Németbányai Falunap megrendezése                                                           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: 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pont megtárgyalását. 

 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról a soron következő 
rendes ülésen fog beszámolni. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pont 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 :  Németbányai Falunap megrendezése                                                            
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a 2018. július 20. és 21. napjain 
rendezi meg Németbánya Község Önkormányzat és Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat közösen a németbányai Falunapot, melynek programját a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a programot. 
Javasolja, hogy a programot fogadja el a testület.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy jónak tartja a progra-
mot. A gyermekek és a felnőttek részére is szerveztek versenyeket, mindenki megtalálhatja az 
őt érdeklő falunapi eseményeket. A kulturális műsorban fellépnek német nemzetiségi kórusok 
és táncegyüttesek. Egyetért a falunapi Program elfogadásával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

34/2018.(VII.12.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 
20. és 21. napjain megrendezendő németbányai Falunap Programját elfogadja. 
A Program a határozat mellékeltét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. július 18. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Falunapra már hagyományosan 
feliratos pólókat készíttet a nemzetiségi önkormányzat. Különböző színű, feliratos pólókban 
focizhatnak a gyermekek, a nős és nőtlen férfiak. Minden németbányai és németbányai 
származású lakos térítésmentesen kap egy feliratos falunapi pólót. Előzetesen több helyről 
kért árajánlatot, ezek legkésőbb a jövő héten megérkeznek. Közülük majd a legkedvezőbbet 
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kellene elfogadni. Egy póló kb. 1.250,-Ft-ba fog kerülni, s kb. 300 db pólóra lenne szükség. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – a németbányai falunapi pólók vásárlására 375 e. Ft 
keretösszeget biztosítsanak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel az elnök asszonyt a pólók megrendelésére. 
 
Kungl Ignác képviselő szintén támogatja az elnök asszony javaslatát és felhatalmazását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

35/2018.(VII.12.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 
20. és 21. napjain megrendezendő, németbányai Falunap feliratos pólói – az 
önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére történő 
–  megvásárlására 375 e. Ft keretösszeget állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a feliratos pólók megrendeléséről határidőben 
gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. július 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 
 

 
Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy 
hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív köz-
reműködést, és a testületi ülést 15 óra 17 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 

 
 
 
 

                          Ujvári Szilvia Draskovics Balázs 
                                elnök  jkv. hitelesítő 


