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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. 

szeptember 6. napján, 8 óra 30 perckor 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, Kungl 

Ignác képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Baksa Gizella jkv. vezető 

 
A lakosság részéről nem jelent meg polgár. 
 
Ujvári Szilvia elnök köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a tes-
tületi ülés határozatképes, mivel minden testületi tag jelen van. Elmondja, hogy a rendkívüli 
képviselő-testületi ülés összehívását a nemzetiségi nap szervezése indokolta. 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, 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 javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:         Előadó: 
 
1./  Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezése                                  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 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 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 és 29/2018.(V.17.) 30, 31, 
32 és 33/2018.(V.24.), 34 és 35/2018.(VII.12.) és 36, 37, 38 és 39/2018.(VIII.09.) 
számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
 

Ujvári Szilvia elnök 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 Nap megrendezése 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök       
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Németbánya Német Nemzetiségi Nap Programja 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbányán 2018. szeptember 8. és 
9. napjain rendezik meg a Német Nemzetiségi Napot. Sajnos a Nemzetiségi Nap kulturális 
műsora szerényebb lesz az elmúlt évek műsoraihoz viszonyítva, mert sok német nemzetiségi 
énekkar és táncegyüttes – haláleset, megszűnés, betegség és egyéb okok miatt – visszamondta 
a szereplést. Az első napon kerül sor egy nagyon szép babakiállításra a Faluházban, melynek 
egyik érdekessége a nagyteveli német nemzetiségi viseletbe öltöztetett babapár. A második 
napi kisvonatos kirándulásra minden németbányai lakost szeretettel várnak. Meg fogják 
tekinteni a Pisztrángos tavat, a farkasgyepűi vadászati kiállítást, ez utóbbinál tárlatvezetés is 
lesz. Délután kvíz és egyéb játékokat szerveznek a résztvevőknek, majd a Nimród 
vendéglőben lesz az estebéd aperitiffel és süteménnyel. Ezt követően részletesen ismerteti 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap Programját, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Programot fogadja el a képviselő-testület. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kungl Ignác képviselő egyetért a programmal. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a program elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

38/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
szeptember 8. és 9. napjain megrendezi a Német Nemzetiségi Napot, melynek 
Programját elfogadja.  
A Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 7. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 

b) Terepgördeszka és íjászat bemutató 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Németh Attila, a Biba 2000. Kft. 
ügyvezetője árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy szombat 16 órakor, a labdarúgó pályán lenne a 
terepgördeszka és íjászat bemutató, mindkét eszközt kipróbálhatnák az érdeklődő fiatalok. 
Szeretettel várnak mindenkit. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az árajánlatot fogadják 
el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő egyetért az elnök asszony javaslatával. Javasolja, hogy a képviselő-
testület hatalmazza fel az elnököt, hogy – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – kössön szerződést a Kft-vel. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

39/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németh 
Attila ügyvezető által képviselt Biba 2000. Kft. (8400 Ajka, Gyár u. 37., 
adószám:12569579-2-19, cégj.sz.:19-09-50567) 2018. szeptember 4. napján kelt, 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap terepgördeszka és íjászat bemutatójáról 
szóló, bruttó 37.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja.  
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a szerző-
dés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. szeptember 7. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
c) Vendéglátás a Nimród vendéglőben 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napi rendezvény 
második napján kisvonatos kirándulás lesz a Pisztrángos tóhoz, Farkasgyepűn tárlatvezetéssel 
megnézik a vadászati kiállítást. A Nimród vendéglőben helyismereti kvíz és egyéb játékokban 
vehetnek részt az érdeklődők. A kvíz játék fődíja egy torta lesz. A játékok után a résztvevőket 
estebéddel, süteménnyel, italokkal, kávéval és jégkrémmel vendégelik meg. 40-50 fő 
részvételére számítanak. Ezt követően részletesen ismerteti Ányos Szabolcs egyéni vállalkozó 
által vezetett farkasgyepűi Nimród vendéglő Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
Árajánlatot fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes javasolja, hogy az árajánlatot fogadja el a képviselő-
testület, s hatalmazzák fel az elnököt, hogy – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – kössön szerződést a vállalkozóval. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

40/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nimród 
Vendéglő vezetője, Ányos Szabolcs (8582 Farkasgyepű, Petőfi u.45., Nyilv.sz.: 
4171604, adószám: 53939553-2-39) a Németbánya Német Nemzetiségi Napra, 
2018. szeptember 9. napjára, vendéglátásra vonatkozó, 2018. augusztus 13. napján 
kelt, bruttó 3.500,-Ft/fő összegű Árajánlatát elfogadja.  
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a szerző-
dés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. szeptember 7. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 

d) Népi fajátékok, körhinta, légvár 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Nap első napján, 15.00 
órától 20.00 óráig a gyerekek játszhatnak a népi fajátékokkal, felülhetnek a körhintára, 
ugrálhatnak a légváron. A Szalai János által megküldött árajánlat alapján, 1 db fa körhinta és 
10 féle népi ügyességi fajáték és kisméretű légvár bérleti díja bruttó 100.000,-Ft. A benyújtott 
árajánlatok közül került kiválasztásra a 3 db elem (fajátékok, körhinta és légvár), ezért 
személyes egyeztetés alapján egyezett meg a vállalkozóval az említett bérleti díjban. Ezt 
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követően részletesen ismerteti Szalai János Pápa, Jókai u. 23. sz. alatti lakos Árajánlatát, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az Árajánlatot fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az árajánlat elfogadásával. Javasolja a képviselő-
testületnek, hatalmazzák fel az elnököt, hogy – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – kössön szerződést a vállalkozóval. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

41/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szalai János 
8500 Pápa, Jókai u. 23. sz. alatti lakos a Németbánya Német Nemzetiségi Napra, 
2018. szeptember 8. napjára, népi fajátékok, körhinta és kisméretű légvár bérleti 
díjára vonatkozó, bruttó 100.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja.  
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a szerző-
dés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. szeptember 7. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
e) Vacsora 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Nap első napján német 
nemzetiségi, hagyományos ételt, csülkös káposztát szeretnének főzetni. A vendégekkel együtt 
200 fő megjelenésére számítanak a nemzetiségi napon. A németbányai Fapuma falatozó 
vezetője megküldte Árajánlatát. Ezt követően részletesen ismerteti Ugi-Rácz Györgyné 8581 
Németbánya, Kossuth L. u. 11. szám alatti lakos Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
árajánlatot fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy a képviselő-
testület, s hatalmazza fel az elnököt, hogy – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – kössön szerződést a vállalkozóval. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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42/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ugi-Rácz 
Györgyné vállalkozó által üzemeltetett Fapuma Falatozó (8581 Németbánya, 
Kossuth L. u. 11., adószáma: 68961273-1-19, nyilvántartási száma: 52497416) a 
Németbánya Német Nemzetiségi Napra, 2018. szeptember 8. napjára, vacsora 
főzésére vonatkozó, 2018. augusztus 28. napján kelt, bruttó 150.000,-Ft (200 fő x 
750,-Ft/fő) összegű Árajánlatát elfogadja.  
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a szerző-
dés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. szeptember 7. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
f) Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Nap első napján, 2018. 
szeptember 8-án a szomszéd településről Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar térítésmentesen 
lép fel német nemzetiségi kulturális műsorával. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kösse-
nek megállapodást a vegyeskarral.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a megállapodás megkötését Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

43/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon, 2018. szeptember 8. napján, 
térítésmentesen fellépő Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskarral együttműködési 
megállapodást köt.  
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megál-
lapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. szeptember 7. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
g) „Tewlana Liederschall” Nagyteveli Német Nemzetiségi Énekkar 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Nap kulturális műsorá-
nak másik fellépője a „Tewlana Liederschall” Nagyteveli Német Nemzetiségi Énekkar – Az 
Énekkar nem kér fellépti díjat, csupán az utazási költségüket kellene megtéríteni. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy kössenek Együtműködési megállapodást az Énekkarral, s – az ön-



 

 

8 

kormányzat 2017. évi munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére – vállalják át az Ének-
kar Nagytevel-Németbánya-Nagytevel útvonalon történő utazása költségeit. Kéri a felhatal-
mazást a megállapodás aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával és kérésével. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

44/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon, 2018. szeptember 8. napján 
térítésmentesen fellépő „Tewlana Liederschall” Nagyteveli Német Nemzetiségi 
Énekkar utazási költségét – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – átvállalja 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megál-
lapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. szeptember 7. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
h) Hutta Germanica Egyesület 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Nap megszervezésében 
a Hutta Germanica Egyesület már hagyományosan, térítésmentesen részt vesz (vendéglátás, 
vonatos kirándulás stb.). Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendezvény megszervezése 
céljából kössenek Együttműködési megállapodást az egyesülettel.  
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a megállapodás megkötését. Javasolja a 
képviselő-testületnek az elnök asszony felhatalmazását a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

45/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap megszervezésére megállapodást köt a 
németbányai Hutta Germanica Egyesülettel (8581 Németbánya, Kossuth u. 15.). 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
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Határidő: 2018. szeptember 7. 
                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
i) Tombola tárgyak 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon 19.00 órakor 
lesz a tombolasorsolás, melyre az önkormányzat szokott tombola tárgyakat vásárolni. 
Javasolja, hogy a tombola tárgyak költségeire – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – bruttó 100.000,-Ft keretösszeget állapítson meg a képviselő-
testület. 
 
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: 
 

46/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap tombola tárgyai költségeire – az 
önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 
100.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 7. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
j) Babakiállítás 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Beszprémi Vendelnének, a „Tewlana 
Liederschall” Nagyteveli Német Nemzetiségi Énekkar tagjának gyönyörű babagyűjteménye 
van, melyet elhoz Németbányára, a Nemzetiségi Nap első napján – térítésmentesen - kiállítja 
őket a Faluház nagytermében. Az elmondása szerint a gyűjteménye kb. 1/10 részét tudja el-
hozni, mert nem fér több be az autójába, s a terembe sem. A kiállítás egyik legszebb darabja a 
nagyteveli német nemzetiségi ruhába öltöztetett babapár, melyek ruháit saját kézzel varrta 
Beszprémi Vendelné. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a babakiállítás megszervezése 
céljából kössenek Együttműködési megállapodást a gyűjtővel. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák 
fel az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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47/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap 2018. szeptember 8-i babakiállítása 
térítésmentes megszervezésére Beszprémi Vendelnével (8562 Nagytevel, Rákóczi 
u. 6.) Együttműködési megállapodást köt. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 

                   Határidő: 2018. szeptember 7. 
                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
k) Zenés faluébresztő 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a 2018. szeptember 8. napján 8.00 
órakor lovas kocsis, zenés ébresztő alkalmával Láposi János Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 
10. sz. alatti lakos térítésmentesen vállalta, hogy a lovas kocsit biztosítja az ébresztőknek. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület kössön Együttműködési megállapodást a fogatossal. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az Együttműködési megállapodás megkötését. 
Javasolja a képviselő-testületnek az elnök asszony felhatalmazását a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

48/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Láposi János 
Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 10. sz. alatti lakossal, a 2018. szeptember 8. 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap 8.00 órai lovas kocsis, zenés ébresztővel 
kapcsolatban Együttműködési Megállapodás megkötését határozza el.  
Láposi János a zenés ébresztőre a lovas fogatot térítésmentesen biztosítja 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 

                   Határidő: 2018. szeptember 7. 
                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
l) Operett és sláger előadás 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Nap kulturális műsorát 
követően Modri Györgyi és partnere, a Veszprémi Petőfi Színház művészei fognak fellépni 
német nyelvű operett és sláger műsorukkal. Fellépti díjuk bruttó 80.000,-Ft, melyről Modri 
Györgyi nyújtja majd be a számlát. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössenek 



 

 

11 

Együtműködési megállapodást a művésznővel, s – az önkormányzat 2017. évi munkáért ka-
pott feladatalapú támogatás terhére – vállalják át a fellépti díj költségét. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. Javasolja a 
képviselő-testületnek az elnök asszony felhatalmazását a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

49/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon, 2018. szeptember 8. napján fellépő 
Modri Györgyi és partnere bruttó 80.000,-Ft, összegű fellépési költségét – az 
önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
biztosítja. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megál-
lapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. szeptember 7. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
m) Pálinkavásárlás 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a 8.00 órai lovas kocsis, zenés 
ébresztő alkalmával az ébresztést végzők pálinkával kínálják meg a felébresztett németbányai 
lakosokat. Javasolja, hogy a pálinkavásárlásra – az önkormányzat 2017. évi munkáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – bruttó 15.000,-Ft keretösszeget állapítson meg a képviselő-
testület. 
 
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: 
 

50/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 
szeptember 8-i Németbánya Német Nemzetiségi Nap 8.00 órai lovas kocsis, zenés 
ébresztőre – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére – pálinka vásárlását határozza el, melyre bruttó 15.000,-Ft keretösszeget 
állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pálinka megvásárlásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. szeptember 7. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
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 Kelemen László jegyző 
 
n) Sör vásárlás 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Nap első napján 18.00 
órakor kezdődik a sörivó verseny. A verseny megrendezéséhez és a díjazására is sört kell 
vásárolni Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának. A győztes díja 2 láda sör lesz. 
Javasolja, hogy a sörvásárlásra – az önkormányzat 2017. évi munkáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – bruttó 20.000,-Ft keretösszeget állapítson meg a képviselő-testület. 
 
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: 
 

51/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 
szeptember 8-i Németbánya Német Nemzetiségi Nap 18.00 órai sörivó versenyére 
– az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
sör vásárlását határozza el, melyre bruttó 20.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a sör megvásárlásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. szeptember 7. 

                   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       
    (Írásbeli előterjesztés.) 

a) Könyvbemutatóra delegálás 

Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy 2018. május 21. napján volt Zircen a 
„Sváb telepesek által hozott kereszt” című könyv be-mutatója, melyen Draskovics Balázs 
elnök-helyettessel vettek részt. Ezt követően részletesen ismerteti a meghívót, melynek 
másolatát képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a 300 éve 
betelepített sváb paraszt őseikre emlékeztek a zirciek. A szentmise 14 órakor kezdődött, 
melyet a kulturális műsor követett. A köszöntőt Ottó Péter polgármester mondta, az 
emlékezők között mondott beszédet Bérczi L. Bernát O. Cist kormányzó-perjel, S. Dr. 
Lackovits Emőke néprajzkutató és Hédl József, a ZNNÖ elnöke. Ezt követően Wittmann 
György szavalt egy verset, mely után Dr. Hermann István a Pápai JMVK igazgatója mutatta 
be a könyvet, melyből térítésmentesen kaptak egy-egy példányt a résztvevők. A 
könyvbemutatót Bérczi L. Bernát, Vecsey Katalin református lelkész és Szakos Csaba evan-
gélikus lelkész áldása zárta. Javasolja, hogy a könyvbemutatóra az elnök és elnök-helyettes 
delegálásáról utólag hozzanak határozatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő 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: 
 

52/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sváb tele-
pesek által hozott kereszt” című könyv 2018. május 21-i zirci bemutatójára Ujvári 
Szilvia elnököt és Draskovics Balázs elnök-helyettest delegálta. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 21. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
b) Falutáblák készíttetése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy 2018. augusztus 11. napján 
villámárvíz zúdult Németbányára, s elmosta a település falutábláit. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére – vállalják át a német-magyar nyelvű, üdvözlő falutáblák elkészíttetésének költségeit. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a falutáblák elkészíttetését. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnök-helyettest árajánlat kérésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

53/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
település német-magyar nyelvű, üdvözlő falutábláinak elkészíttetési költségeit – 
az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – át-
vállalja. 

                   Felhatalmazza az elnök-helyettest a táblák elkészítésére vonatkozó árajánlat 
beszerzésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. szeptember 21. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
c) Falutörténeti tábla készíttetése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy régóta szeretné, ha Németbányán 
lenne egy falutörténeti tábla kihelyezve a Fő téren. A német-magyar nyelvű ismertető tábla 
tájékoztathatná az érdeklődőket – többek között - a falu kialakulásáról, Kostajger Mihály 
üveghutájáról. Ezt képekkel is lehetne illusztrálni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy – az 
önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – vállalják át a 
német-magyar nyelvű, ismertető tábla elkészíttetésének költségeit. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az ismertető tábla elkészíttetését.  
 
Kungl Ignác képviselő javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnök-
helyettest árajánlat kérésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

54/2018.(IX.06.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
település német-magyar nyelvű, ismertető táblájának elkészíttetési költségeit – az 
önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – átvál-
lalja. 

                   Felhatalmazza az elnök-helyettest a tábla elkészítésére vonatkozó árajánlat 
beszerzésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. szeptember 21. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
d) Elnöki tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által támogatott „Forrásöltöztetés” és „Németbánya Német Nemzetiségi Nap” című pályázaok 
elszámolásra kerültek. 
 
Örömmel ad tájékoztatást arról, hogy még a Német Nemzetiségi Nap előtt megérkeztek a 
megrendelt pavilonok, így nem lesz akadálya azok felállításának. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
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 8 óra 56 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
                        Ujvári Szilvia                                                   Draskovics Balázs                                                
                              elnök                                                               jkv. hitelesítő 
 


