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Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 9. napján 12 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. 

augusztus 9. napján, 12 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 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 megtárgyalni. 
 

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

 

1./  Adászteveli Óvoda intézményvezetői megbízása                                         Ujvári Szilvia                             
                                                                                                                                    elnök 

 

2./  Vegyes ügyek                                                                                                Ujvári Szilvia                                                                                                             
                                                                                                                                    elnök 
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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 a lejárt határidejű határozatokról a soron következő 
rendes ülésen fog beszámolni. 
 
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 :  Adászteveli Óvoda intézményvezetői megbízása                                          
   E l ő a d ó :          Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy 2018. augusztus 15. napjával az 
Adászteveli Óvoda vezetőjének intézményvezetői megbízása lejár. A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése szerint az intézményvezető kiválasztása - 
ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján történik. A pályázat 
mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület 
egyetért. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a nevelőtestület legalább 2/3-
ának az egyetértése szükséges a magasabb vezetői megbízás adásához. A nevelőtestület több 
mint 2/3-a egyetértett a vezetői megbízás meghosszabbításával. Az intézmény Alapító Okirata 
szerint az intézményvezető vezetői megbízásához előzetesen be kell szerezni a fenntartó 
önkormányzatok véleményét és az érintett német nemzetiségi önkormányzatok egyetértését. 
Az intézményvezetőt 5 évre, Adásztevel Község Önkormányzata bízza meg. Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként az a véleménye, hogy Patyi Edina az elmúlt 5 
évben jól végezte az intézményvezetői munkáját, ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
az intézményvezető újabb 5 évre történő megbízásával értsenek egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az intézményvezető megbízásának meghosz-
szabbítását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

36/2018.(VIII.09.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 

                   Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászte- 
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veli Óvoda vezetője, Patyi Edina Bakonyjákó, Kossuth u. 47. sz. alatti lakos 
2018. augusztus 16. napjától 2023. augusztus 15. napjáig történő, ismételt maga-
sabb vezetői megbízásával egyetért.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                       

 Határidő: 2018. augusztus 14. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 
               Kelemen László jegyző 

 
 
2./  N a p i r e n d :  Vegyes ügyek                                        
   E l ő a d ó :           Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Feladatalapú támogatás felhasználása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, beszélgettek róla, hogy maradandó dolgot 
kellene csinálniuk. Ingatlant nem tud az önkormányzat vásárolni, nagyobb kiránduláson is 
gondolkozott, de az idősebb németek már nem mennek el három napos kirándulásra, s beszél-
gettek még sátorvásárlásról is. Tovább gondolták a helyzetet és arra jutottak, hogy olyasmit 
kellene csinálni, ami a falu eredetére utal. Két dolog merült fel. Az egyik a játszótéren egy kis 
skanzen ház építése. Ez azonban az engedélyekkel együtt több, mint kétmillió forintba kerül-
ne. A másik a Kostajger Mihály mellszobrának elkészíttetése. Megkérdezte Dobó Ágotát, aki 
tájékoztatta, hogy vállalná a szobor elkészítését az a szobrászművész, aki a tatabányai Turul 
madár szobrot is restaurálta. A 2,5 millió forint kevés erre a célra. Ő lemondana a tiszteletdí-
járól, adományokat is gyűjthetnének egy bál keretében. Azt gondolja, hogy 3 millió forintot 
össze tudnának gyűjteni, és akkor a körforgalom közepébe, a fenyő helyére kerülhetne a szo-
bor, mely kő talapzaton állna. El is nevezhetnék a teret Kostajger Mihály térnek. A nemzeti-
ségi napot minél szerényebben kell megcsinálni. Ezt most kell megvalósítani, ki tudja, hogy 
mennyi feladatalapú támogatást kapnak jövőre.  

Németbányán Kostajger Mihály vezetésével létesült üveghuta harminc évig működött. Üveg-
cséket, orvosságos üveget és kevés táblaüveget gyártottak itt. A fénykorában évi kettőszázezer 
üvegtermék hagyta el a gyárat. Az üveggyártáshoz használt hamuzsír és a település igényei 
miatt nagymértékű erdőkitermelés is zajlott. A mai rétek, tisztások, szántók így jöttek létre. 
Az erdő faállományának csökkenése miatt a Veszprémi Püspökség nem hosszabbította meg 
az üzem bérleti szerződését, így azt 1780-ban bezárták. Az itt élők azonban a Püspökség aka-
rata ellenére maradtak és sokévnyi viszontagságot kiállva, tovább építették a települést. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző véleménye szerint ez igen nagy összeg. Fél attól, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat elveszíti azt a helyzeti előnyét, amivel eddig a feladatalapú támogatás terén 
tudott szerezni.  
 
Ujvári Szilvia elnök hozzászólásában elmondja, hogy azokat a programokat meg fogják 
szervezni továbbra is, amikre eddig kapták a feladatalapú támogatásokat. 
 
Kungl Ignác képviselő véleménye szerint a német nemzetiségi napon lehetne egy komoly 
tombola játékot szervezni. 
 



 

 

5 

Draskovics Balázs elnök-helyettes szerint inkább sok kis dolgot kellene megvalósítani itt a 
faluban. 
 
Kungl Ignác képviselő kérdezi, hogy a szobor elkészíttetésére nem lehet pályázni? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy nem találkozott ilyen pályázati kiírással. Je-
lenleg – a tiszteletdíjakon kívül - 2,4 millió forintja van a nemzetiségi önkormányzatnak. 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes elmondja, hogy abból az összegből lejön még a nemzeti-
ségi nap költsége, s marad 2 millió Ft. Ő így látja. Ehhez még 1 millió Ft kellene, s ha bármi 
nem várt költség beugrik, akkor a költségvetés bajban lesz. 
 
Ujvári Szilvia elnök hozzászólásában elmondja, hogy Németbánya Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat a nagyon sok munkáért kapta a feladatalapú támogatás pontjait, ami munkát a 
jövőben is elvégeznek. Kérdezi, hogy tényleg volt régen a falunapon céllövölde? 
 
Válasz: 
 
Kungl Ignác képviselő igennel válaszol a kérdésre.  
 
Hozzászólások: 
 
Ujvári Szilvia elnök véleménye szerint a zenészt megkérhetnék, hogy játsszon német zenét 
is, mert egy sváb zenekar nagyon drága. Bérelhetnék a sátrat a nemzetiségi napra. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes szerint vehetnének egy 6 x 12 méteres pavilont, amit 
hasznosan tudnának felhasználni a német nemzetiségi rendezvényeken. 
 
Ujvári Szilvia elnök kérdezi, hogy hol tárolná a pavilont? 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes véleménye szerint jobban megérné vásárolni a pavilont, 
mint kifizetni minden évben 300.000,-Ft-ot. 
 
Ujvári Szilvia elnök kérdezi, hogy ki állítja fel a sátrat, ki lesz érte a felelős? Hol tárolják? 
Vagy kibérelik Ilonkánál a kisházat. 
 
Kungl Ignác képviselő kérdezi, hogy a Faluház padlásán nem fér el? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy nagyon nehéz a pavilon. 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes véleménye szerint lehetne venni 2 db 6 m x 3 m-est is 
nagyjából 150.000,- Ft/db áron, s könnyebben tudnák felállítani és tárolni is. 
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Ujvári Szilvia elnök javasolja, hogy a 2017. évi munkájukért kapott feladatalapú támogatás 
terhére 2 db pavilont vásároljanak. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes javasolja, hogy hatalmazzák fel a tisztségviselőket, hogy 
a pavilonok megvásárlásáról gondoskodjanak. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

37/2018.(VIII.09.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 

                   Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkor-
mányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 2 db 6 m x 
3 m-es pavilon vásárlását határozza el.  

                   Felhatalmazza a tisztségviselőket, hogy a pavilonok megvásárlásáról gondoskod-
janak. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                       
Határidő: 2018. augusztus 24. 

                   Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 
             Kelemen László jegyző 

 
 
b) Németbánya Német Nemzetiségi Nap 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy 2018. szeptember 8. napján lesz Né-
metbányán a Német Nemzetiségi Nap. Javasolja, hogy a „Fapuma” Büfé üzemeltetőjével, 
Ugi-Rácz Imre Györgynével kössenek szerződést nemzetiségi nap vacsorájának megfőzésére. 
Egy adagra 750,-Ft költséget lehet számolni, mint a falunapra készített vacsoránál. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel az elnök asszonyt árajánlat kérésére és a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

38/2018.(VIII.09.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a 2018. szeptember 8. napján megrendezendő Németbányai Német Nemzeti-
ségi Nap rendezvény vacsorájának megfőzésére Ugi-Rácz Györgynét (8581 Né-
metbánya, Kossuth L. u. 11.) a németbányai „Fapuma” Büfé üzemeltetőjét kéri 
fel. 
Felhatalmazza az elnököt árajánlat kérésére és a vállalkozási szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                       
Határidő: 2018. augusztus 24. 

                   Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 
             Kelemen László jegyző 
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c) Kirándulás szervezése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy idén is szervezhetne kirándulást a 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat. A tavalyi, egy napos kirándulásnak is nagy 
sikere volt. El lehetne menni autóbusszal a Somlóra. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl: Ignác képviselő támogatja a kirándulás szervezését. A tavalyi döbröntei kirándulás is 
nagyon jól sikerült. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes véleménye szerint el lehetne menni Mórra, a bornapokra. 
Onnan át lehetne menni Pusztavámra is, Narancsik Imre falujába. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnök asszonyt egy napos kirándulás megszervezésére, a 
„Móri Bornapok”-ra. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

39/2018.(VIII.09.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 
„Móri Bornapok”-ra egy napos kirándulás megszervezését határozza el. 
Felhatalmazza az elnököt a kirándulás megszervezésére 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                       
Határidő: 2018. augusztus 24. 

                   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 12 óra 49 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 

 
 
 
 

                          Ujvári Szilvia Draskovics Balázs 
                                elnök  jkv. hitelesítő 


