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Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 25. napján 16 órakor 
megtartott 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. 

október 25. napján, 16 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia elnök és Draskovics Balázs elnök-helyettes. 
 
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. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a tes-
tületi ülés határozatképes, mivel csak Kungl Ignác képviselő hiányzik, aki előzetesen jelezte, 
hogy betegsége miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitele-
sítésére 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 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./  Adászteveli Óvoda dokumentumainak véleményezése                                Ujvári Szilvia                            
                                                                                                                                   elnök 
 
2./  Kötelező felvételt biztosító általános iskola és óvoda körzethatára              Ujvári Szilvia                            
                                                                                                                                   elnök 
 
3./  Vegyes ügyek                                                                                                Ujvári Szilvia                            
                                                                                                                                    elnök 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a 
napirendre tett javaslatot 2 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, 
2 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 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 és 
54/2018.(IX.06.) 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 :  Adászteveli Óvoda dokumentumainak véleményezése                                 
   E l ő a d ó :   Ujvári Szilvia elnök       
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a német nemzetiségi Adászteveli 
Óvoda vezetője elkészítette az intézmény módosított dokumentumait, a Pedagógiai 
Programot, az Szervezeti és Működési Szabályzatot és a Munkatervet. A dokumentumokat 
Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzatnak véleményezni kell. A képviselők a 
dokumentumokat előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti Hegedüsné Patyi Edina intézményvezető 30/2018. számú előterjesztését.  
 
a) Pedagógiai Program 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Pedagógiai Programon átvezetésre 
kerültek az Óvodai nevelés országos alapprogramja 2018. szeptember 1. napjával hatályba 
lépett módosításai, az óvoda alapfeladataiban bekövetkezett változások. Ez követően 
részletesen ismerteti a módosított Pedagógiai Programot, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
módosított Pedagógiai Programmal értsenek egyet. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 55/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) módosított Pedagógiai 
Programjával egyetért. 
A Pedagógiai Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
b) Szervezeti és Működési Szabályzat 
ba) Panaszkezelési Szabályzat 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzata az 1. számú mellékletét képező Panaszkezelési Szabályzatával kiegészítésre 
került. Ezt követően részletesen ismerteti a Panaszkezelési Szabályzatot, melynek másolatát 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a Panaszkezelési Szabályzattal értsenek egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 56/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) Szervezeti és Működési 
Szabályzata 1. számú mellékletét képező Panaszkezelési Szabályzatával egyetért. 
A Panaszkezelési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
bb) Iratkezelési Szabályzat 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az intézmény Szervezeti és Működési  



 

 

5 

Szabályzata az 2. számú mellékletét képező Iratkezelési Szabályzata az általános adatvédelmi 
rendelet (GDPR) értelmében módosításra került. Ezt követően részletesen ismerteti az 
Iratkezelési Szabályzatot, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Iratkezelési Szabályzattal 
értsenek egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 57/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) Szervezeti és Működési 
Szabályzata 2. számú mellékletét képező Iratkezelési Szabályzatával egyetért. 
Az Iratkezelési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
bc) Adatkezelési Szabályzat 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzata az 3. számú mellékletét képező Adatkezelési Szabályzata az általános 
adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében módosításra került. Ezt követően részletesen 
ismerteti az Adatkezelési Szabályzatot, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Adatkezelési 
Szabályzattal értsenek egyet. 
 
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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 58/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) Szervezeti és Működési 
Szabályzata 3. számú mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatával egyetért. 
Az Adatkezelési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
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Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 
            Kelemen László jegyző 
 
c) Munkaterv 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az óvoda vezetője elkészítette az 
intézmény 2018/2019. nevelési évre szóló Munkatervét. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Munkatervet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Munkatervvel értsenek egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 59/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) 2018/2019. nevelési év 
Munkatervével egyetért. 
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
d) Éves beszámoló 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az óvoda vezetője elkészítette az 
intézmény 2017/2018. nevelési évre szóló Vezetői Beszámolót. Ezt követően részletesen 
ismerteti a Vezetői Beszámolót, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták.  Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Vezetői Beszámolóval értsenek 
egyet. 
 
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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 60/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) 2017/2018. nevelési év 
Vezetői Beszámolójával egyetért. 
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A Vezetői Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
 
2./ N a p i r e n d :   A kötelező felvételt biztosító általános iskola és óvoda körzethatára 
     E l ő a d ó :  Ujvári Szilvia elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Iskola 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal Veszprémi Járási Hivatal vezetője előterjesztését, az általános iskola körzethatár-
tervezetét, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A Vá-
roslődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola biztosítja a kötelező felvételt a né-
metbányai német nemzetiségi általános iskolás diákok számára. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy értsen egyet a felvételi körzethatár-tervezettel. 
 
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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 61/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező 
felvételt biztosító 200811 – Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 58.) oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.  
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
b) Óvoda 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Oktatási Hi-
vatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály előterjesztését az óvoda körzethatár-tervezetére 
vonatkozóan, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az 
óvodai kötelező felvételt a németbányai óvodáskorúaknak az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói 
Tagóvodája biztosítja. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a felvételi körzet-
határ-tervezettel. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 62/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező 
felvételt biztosító Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája (8581 
Bakonyjákó, Rákóczi u. 26.) oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
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) Márton nap 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai német ajkú lakosság 
búcsújának hagyományait folytatva, a község védőszentjének, Szent Mártonnak a tiszteletére 
rendezik meg minden ében a Márton napi ünnepséget. Idén 2018. november 17. napján rende-
zi meg a települési önkormányzat a Márton napi rendezvényét. Ezt követően részletesen is-
merteti a programot, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Javasolja, hogy – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére – a Márton napi zenész bruttó 90 e. Ft költségét vállalja át a nemzetiségi önkormány-
zat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 63/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
településen, Németbánya Község Önkormányzat által, 2018. november 17. napján 
megrendezendő Márton napi, hagyományos ünnepség báljában zenét szolgáltató 
zenészek bruttó 90 e. Ft zeneszolgáltatási költségét - az önkormányzat 2017. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 
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            Kelemen László jegyző 

 
b) Naptár készíttetése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a települési önkormányzat ismét fali-
naptár készítését tervezi Németbányáról. Ez nagyon fontos a község népszerűsítése, múltja és 
német nemzetiségi értékeinek bemutatása szempontjából. 70 db naptár lenne nyomtatva. Java-
solja, hogy a képviselő-testületnek, hogy – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott fel-
adatalapú támogatás terhére – a falinaptár készíttetésére 140 e. Ft támogatást biztosítson a te-
lepülési önkormányzatnak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 64/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
község népszerűsítése, múltja és német nemzetiségi értékeinek bemutatása céljá-
ból, a németbányai falinaptár készíttetése költségeire - az önkormányzat 2017. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – Németbánya Község Önkor-
mányzat részére 140.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 

 
c) Halottak napi koszorú és mécses vásárlás 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat minden évben megemlékezik az I. és II. világháborúban elesett hőseiről, s a 
németbányai emlékműnél koszorút helyez el, s mécseseket gyújt. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a koszorú és mécsesek vásárlására – az önkormányzat 2017. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére – 10.000,-Ft előirányzatot biztosítsanak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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 65/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Halottak 
napján, Németbányán megemlékezik az I. és II. világháborúban elesett németbá-
nyai hőseiről, a hősi emlékműnél koszorút helyez el, s mécseseket gyújt.  
A képviselő-testület koszorú és mécsesek vásárlására – az önkormányzat 2017. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 10.000,-Ft előirányzatot 
biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 

 
d) Németbánya Német Nemzetiségi Nap megállapodásainak jóváhagyása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy korábbi képviselő-testületi ülésen 
elfogadott határozatok alapján a jegyző úr elkészítette, ő pedig aláírta az együttműködési 
megállapodásokat és megbízási szerződéseket, melyek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület a megállapodásokat és 
szerződéseket hagyja jóvá. 
 
da) Szalai János 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Szalai János Pápa, Jókai u. 23. sz. 
alatti lakossal kötött Megbízási Szerződést, melyek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Megbízási Szerződést 
hagyja jóvá. 
 
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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 66/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szalai János 
Pápa, Jókai u. 23. sz. alatti lakos vállalkozóval kötött, a 2018. évi Németbánya 
Német Nemzetiségi Napon népi játszótér működtetésével kapcsolatos, 2018. 
szeptember 6. napján kelt Megbízási Szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási Szerződést a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
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db) Ugi Rácz Györgyné 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Ugi-Rácz Györgyné 
Németbánya, Kossuth L. u. 11. szám alatti lakossal kötött Megbízási Szerződést, melyek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület a Megbízási Szerződést hagyja jóvá. 
 
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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 67/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ugi-Rácz 
Györgyné Németbánya, Kossuth L. u. 11. sz. alatti lakos vállalkozóval, a 2018. 
évi Németbánya Német Nemzetiségi Napon vacsora készítésére kötött, 2018. 
szeptember 6. napján kelt Megbízási Szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási Szerződést a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 

 
dc) Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakonyjákói Nefelejcs 
Vegyeskarral kötött Együttműködési Megállapodást, melyek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület az 
Együttműködési Megállapodást hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a megállapodás jóváhagyását. 
  
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 68/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskarral (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) kötött, a 
2018. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napon történő fellépésével 
kapcsolatos, 2018. szeptember 6. napján kelt Együttműködési Megállapodást 
jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 

 
dd) „Tewlana Liederschall” Nagytevel Német Nemzetiségi Énekkar 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a „Tewlana Liederschall” 
Nagyteveli Német Nemzetiségi Énekkarral kötött Együttműködési Megállapodást, melyek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület az Együttműködési Megállapodást hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a megállapodás jóváhagyását. 
  
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 69/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tewlana 
Liederschall” Nagyteveli Német Nemzetiségi Énekkarral (8562 Nagytevel, 
Kossuth u. 56.) kötött, a 2018. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napon 
történő fellépésével kapcsolatos, 2018. szeptember 6. napján kelt Együttműködési 
Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 

 
de) Hutta Germanica Egyesület 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Hutta Germanica Egyesülettel 
kötött Együttműködési Megállapodást, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület az Együttműködési Megállapodást 
hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a megállapodás jóváhagyását. 
  
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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 70/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hutta 
Germanica Egyesülettel (8581 Németbánya, Kossuth u. 15.) kötött, a 2018. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap megszervezésével kapcsolatos, 2018. 
szeptember 6. napján kelt Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 

 
df) Beszprémi Vendelné 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Beszprémi Vendelnével kötött 
Együttműködési Megállapodást, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület az Együttműködési Megállapodást 
hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a megállapodás jóváhagyását. 
  
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 71/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Beszprémi 
Vendelné Nagytevel, Rákóczi u. 6. sz. alatti lakossal kötött, a 2018. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap babakiállítása megszervezésével 
kapcsolatos, 2018. szeptember 6. napján kelt Együttműködési Megállapodást 
jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 

 
dg) Láposi János 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Láposi János Farkasgyepű, 
Petőfi Sándor u. 10. sz. alatti lakossal kötött Együttműködési Megállapodást, melyek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület az Együttműködési Megállapodást hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a megállapodás jóváhagyását. 
  
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 

 72/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Láposi 
János Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 10. sz. alatti lakossal kötött, a 2018. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap lovas kocsis, zenés ébresztőjével 
kapcsolatos, 2018. szeptember 6. napján kelt Együttműködési Megállapodást 
jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 

 
dh) Modri Györgyi 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Modri Györgyivel, a Veszprémi 
Petőfi Színház művészével kötött Együttműködési Megállapodást, melyek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület az 
Együttműködési Megállapodást hagyja jóvá. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a megállapodás jóváhagyását. 
  
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 

 73/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Modri 
Györgyivel, a Veszprémi Petőfi Színház művészével kötött, a 2018. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon történő fellépésével kapcsolatos, 2018. 
szeptember 6. napján kelt Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 

 
 
 



 

 

15 

di) Biba 2000. Kft. 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Biba 2000. Kft-vel kötött 
Megbízási Szerződést, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Megbízási Szerződést hagyja jóvá. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a megállapodás jóváhagyását. 
  
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 

 74/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biba 2000. 
Kft-vel (8400 Ajka, Gyár u. 37.) kötött, a 2018. évi Németbánya Német 
Nemzetiségi Nap terepgördeszka és íjászat bemutatójával kapcsolatos, 2018. 
szeptember 6. napján kelt Megbízási Szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 

 
dj) Ányos Szabolcs 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Ányos Szabolcs vállalkozóval, 
a farkasgyepűi Nimród Vendéglő vezetőjével kötött Megbízási Szerződést, melyek másolatát 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület a 
Megbízási Szerződést hagyja jóvá. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a megállapodás jóváhagyását. 
  
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 

 75/2018.(X.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ányos 
Szabolcs vállalkozóval (8582 Farkasgyepű, Petőfi u. 45.) kötött, a 2018. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napi vendéglátással kapcsolatos, 2018. 
szeptember 6. napján kelt Megbízási Szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 

 
 
Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy a falutáblák még nem 
készültek el. A pavilonok vasvázait a Fapuma büfé épületében el lehet helyezni. A ponyvákat 
összetekerve fel kell lógatni a padláson, hogy az egerek ne férjenek hozzá. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a testületi ülést 17 óra 02 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
                        Ujvári Szilvia                                                   Draskovics Balázs                                                
                              elnök                                                               jkv. hitelesítő 
 


