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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. 

november 29. napján, 10 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
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 
testületi ülés határozatképes, mivel csak Kungl Ignác képviselő hiányzik, aki előzetesen 
jelezte, hogy kórházi kezelése miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. 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, 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./  Adventre készülődés                                                                                      Ujvári Szilvia                            
                                                                                                                                   elnök 
 
2./  Mikulás csomagok                                                                                         Ujvári Szilvia                           
                                                                                                                                   elnök 
 
3./  Christkindl-kiállítás Pápán                                                                             Ujvári Szilvia                           
                                                                                                                                   elnök 
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4./  Vegyes ügyek                                                                                                Ujvári Szilvia                            
                                                                                                                                    elnök 
 

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 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 :  Adventre készülődés                                                                                       
   E l ő a d ó :   Ujvári Szilvia elnök       
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Betlehem felállítása                               

Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az Adventi ünnepségek a hét végén 
elkezdődnek. A Betlehemet sürgősen fel kell állítani. A betlehemi jászol és bábuk felújításra 
szorulnak, ehhez festék és szövetanyag szükséges, melyeket a települési önkormányzat fog 
megvásárolni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy németbányai betlehemi jászol és 
bábuk felújítása céljából - az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – vásárolandó festék és szövetanyag kb. 34 e. Ft költségét vállalja át 
Németbánya Község Önkormányzatától. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy a papírból készült, régi 
bábuk szétmállottak, a ruhaanyag több helyen elszakadt, a felújításuk indokolt, ezért egyetért 
az elnök asszony javaslatával. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a megállapodás aláírá-
sára hatalmazzák fel az elnök asszonyt. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 76/2018.(XI.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai betlehemi jászol és bábuk felújítása céljából - az önkormányzat 
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2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – Németbánya 
Község Önkormányzat által megvásárolandó festék és szövetanyag költségét 
átvállalja. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. december 1. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
b) Égősor vásárlás 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy betlehemi jászol világítása az évek 
során elhasználódott, az LED izzók kiégtek, ezért új égősort szükséges, melyeket a települési 
önkormányzat fog megvásárolni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a németbányai 
betlehemi jászol megvilágítása céljából - az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – megvásárolandó égősor költségét vállalja át Németbánya 
Község Önkormányzatától. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. Javasolja a képvi-
selő-testületnek, hogy a megállapodás aláírására hatalmazzák fel az elnök asszonyt. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

77/2018.(XI.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai betlehemi jászol megvilágítása céljából - az önkormányzat 2017. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – Németbánya Község 
Önkormányzat által megvásárolandó égősor költségét átvállalja. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. december 1. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
c) Gyertyák és koszorú vásárlás 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Adventi koszorút és gyertyákat is a 
települési önkormányzat fogja megvásárolni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
németbányai Adventi ünnepségekre - az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – Adventi koszorú és gyertyák költségét vállalja át 
Németbánya Község Önkormányzatától. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja a képvi-
selő-testületnek, hogy a megállapodás aláírására hatalmazzák fel az elnök asszonyt. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 78/2018.(XI.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai Adventi ünnepségekre - az önkormányzat 2017. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére – Németbánya Község Önkormányzat által 
megvásárolandó Adventi koszorú és gyertyák költségét átvállalja. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. december 1. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
d) Adventi ünneplők és fellépők megvendégelése 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Adventet ünneplőket és fellépőket 
hagyományosan forralt borral, teával, üdítővel, hagymás zsíros kenyérrel, süteménnyel 
fogják kínálni, melyhez az alapanyagokat is a települési önkormányzat fogja megvásárolni. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a németbányai Adventi ünnepségekre - az 
önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – sütemények, 
bor, tea, üdítő, kenyér zsír, hagyma és egyéb szükséges alapanyagok költségét vállalja át 
Németbánya Község Önkormányzatától. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja a képvi-
selő-testületnek, hogy a megállapodás aláírására hatalmazzák fel az elnök asszonyt. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 79/2018.(XI.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai Adventi ünnepségekre - az önkormányzat 2017. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére – Németbánya Község Önkormányzat által 
megvásárolandó sütemények, bor, tea, üdítő, kenyér zsír, hagyma és egyéb 
szükséges alapanyagok költségét átvállalja. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. december 1. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
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e) Virág, ajándék 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az Adventi fellépőket virággal 
szeretnék köszönteni, s ajándékot szeretnének átadni nekik, melyeket a települési 
önkormányzat fog megvásárolni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a németbányai 
Adventi ünnepségekre, az ünneplő fellépők részére - az önkormányzat 2017. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére – virág és ajándék költségét vállalja át Németbánya 
Község Önkormányzatától. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. Javasolja a képvi-
selő-testületnek, hogy a megállapodás aláírására hatalmazzák fel az elnök asszonyt. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 80/2018.(XI.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai Adventi ünnepségekre, az ünneplő fellépők részére - az 
önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
Németbánya Község Önkormányzat által megvásárolandó virág és ajándék 
költségét átvállalja. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. december 1. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Mikulás csomagok 
   E l ő a d ó :   Ujvári Szilvia elnök       
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy közeleg 2018. december 6-a, 
Németbánya Község Önkormányzat minden évben mikulás csomagok összeállításával 
kedveskedik a németbányai gyerekeknek, melynek költségét Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat szokta átvállalni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
németbányai a németbányai Mikulás ünnepségre, a németbányai gyerekek részére - az 
önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – mikulás 
csomagok költségét vállalja át Németbánya Község Önkormányzatától. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja a képvi-
selő-testületnek, hogy a megállapodás aláírására hatalmazzák fel az elnök asszonyt. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 81/2018.(XI.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai Mikulás ünnepségre, a németbányai gyerekek részére - az 
önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
Németbánya Község Önkormányzat által megvásárolandó mikulás csomagok 
költségét átvállalja. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. december 5. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Christkindl-kiállítás Pápán                                                                              
   E l ő a d ó :   Ujvári Szilvia elnök       
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a regionális irodavezető, 
Wagenhoffer Kornélia E-mailben tájékoztatta, hogy 2018. december 1. napján kerül 
megrendezésre Pápán, a Jókai Mór Művelődési Központban a Christkindl vándorkiállítás. 
Ezt követően részletesen ismerteti a kiállítás meghívóját, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az ajkai és veszprémi körzet több településén él 
ez a hagyomány. Ezekről a településekről hozzák a ruháikat, hagyományaikat a kiállításra. A 
program során lesz előadás is a Christkindl hagyományáról. A rendezvényt a Veszprém 
Megyei Német Önkormányzatok Közösségével együtt szervezi a Pápai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat. A tárlat két hétig lesz látható. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pápai 
Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépületében (8500 Pápa, Erzsébet Liget 
1.), 2018. december 1-én 13 óra 30 perckor kezdődő Christkindl vándorkiállítás 
megnyitójára Draskovics Balázs elnök-helyettest delegálja. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy köszöni a delegálást, 
nagyon kíváncsi a kiállításra, feltétlenül meg fogja nézni. Támogatja az elnök asszony javas-
latát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 82/2018.(XI.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a pápai 
Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépületében (8500 Pápa, 
Erzsébet Liget 1.), 2018. december 1-én 13 óra 30 perckor kezdődő Christkindl 
vándorkiállítás megnyitójára Draskovics Balázs elnök-helyettest delegálja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
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Határidő: 2018. november 30. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek                                                                              
   E l ő a d ó :   Ujvári Szilvia elnök       
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Szilveszteri Kolbásztöltés  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbányán 2018. szilveszter napján 
a falu lakossága hagyományosan kolbásztöltésen vesz részt, melyhez a nemzetiségi önkor-
mányzat biztosítja az alapanyagot, a települési önkormányzat pedig a helyiséget. 
  
aa) Delegálás 
 
Ujvári Szilvia elnök faluházban megrendezendő eseményre a nemzetiségi önkormányzat tag-
jait javasolja delegálni. 
 
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: 
 

 83/2018.(XI.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Németbánya településen 2018. december 31. napján, Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és Németbánya Község Önkormányzat által közösen 
megrendezendő kolbásztöltésre Ujvári Szilvia elnököt, Draskovics Balázs elnök-
helyettest és Kungl Ignác képviselőt delegálja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. december 14. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
ab) Előirányzat biztosítása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a kolbásztöltéshez húst, fűszereket és 
sertésbeleket kell vásárolni, melyek költségét hagyományosan Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat biztosítja. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat és Németbánya Község Önkormányzat által közösen 
megrendezendő kolbásztöltésre - az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – hús, fűszerek és sertésbél vásárlását határozzák el, melyre 100.000,-Ft 
költségvetési előirányzatot biztosítsanak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja a képvi-
selő-testületnek, hogy a megállapodás aláírására hatalmazzák fel az elnök asszonyt. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 84/2018.(XI.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Németbánya településen 2018. december 31. napján, Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és Németbánya Község Önkormányzat által közösen 
megrendezendő kolbásztöltésre - az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – hús, fűszerek és sertésbél vásárlását határozza 
el, melyre 100.000,-Ft költségvetési előirányzatot biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. december 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
b) Függöny vásárlás 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai Faluház ad otthont a 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, itt zajlanak a németbányai települési és 
német nemzetiségi rendezvények. A nagyterem függönyei nagyon elhasználódtak, a nap 
kifakította őket, új függönyöket kellene vásárolni, de a települési önkormányzatnak nincs rá 
kiadási előirányzat a költségvetésében. A két önkormányzat jó kapcsolatára hivatkozva 
javasolja, hogy Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Faluház függönyeinek megvásárlására - az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – 100.000,-Ft költségvetési előirányzatot biztosítson. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. Javasolja a képvi-
selő-testületnek, hogy a megállapodás aláírására hatalmazzák fel az elnök asszonyt. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 85/2018.(XI.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai Faluház függönyeinek megvásárlására - az önkormányzat 2017. évi 
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munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 100.000,-Ft költségvetési 
előirányzatot biztosít. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. december 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
c) Könyvbemutató 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy 2018. november 22. napján volt a 
pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban Máhigné Grób Anna, a híres Gannai Asszonykórus 
alapító tagjának, „Egy boldog élet” című könyvének bemutatója. A bemutatón az 
elnökhelyettes úrral vettek részt. Heilig Ferenc, a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke és Petrik Iván főlevéltáros mondták a köszöntőt, s a könyvet pedig Dr. 
Kovács Zoltán országgyűlési képviselő mutatta be. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Meghívót. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy utólagos delegálásukról hozzanak 
határozatot. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 86/2018.(XI.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a pápai 
Jókai Mór Városi Könyvtárban (8500 Pápa, Erzsébet Liget 1.), 2018. november 
22-én 16 órakor lezajlott, Máhigné Grób Anna „Egy boldog élet” című 
könyvének bemutatójára Ujvári Szilvia elnököt és Draskovics Balázs elnök-
helyettest delegálta. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. december 14. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
d) Megállapodások 
 
da) Márton nap 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy képviselő-testület az előző ülésén 
döntött a németbányai Márton napi rendezvény támogatásáról. Erről Megállapodást írt alá az 
elnök-helyettes úrral, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Megállapodást. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Megállapodást hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 87/2018.(XI.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Község Önkormányzatával kötött, a 2018. évi németbányai Márton napi 
ünnepséggel kapcsolatos, 2018. november 7. napján kelt Megállapodást 
jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. december 14. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
db) Falinaptár készíttetés 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy képviselő-testület az előző ülésén 
döntött a németbányai falinaptár készíttetés támogatásáról. Erről Megállapodást írt alá az 
elnök-helyettes úrral, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Megállapodást. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Megállapodást hagyják jóvá. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 88/2018.(XI.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Község Önkormányzatával kötött, a 2019. évi a németbányai falinaptár 
készíttetésével kapcsolatos, 2018. november 7. napján kelt Megállapodást 
jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. december 14. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
e) Tiszteletdíjak megállapítása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy 2018. évi működési költségre 
482.300,-Ft-ot kapott a nemzetiségi önkormányzat. Ebből 2018. október 3-ig a következők  
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lettek felhasználva, illetve hozzászámolták év végéig a tiszteletdíjakat: 
         - Bankköltség                                                              19.820,-Ft 
         - Útiköltség                                                                  12.565,-Ft 
         - Tiszteletdíjak (egész évre számolva)                      226.457,-Ft                                                               
Összesen:                                                                            258.842,-Ft 
 
A maradvány:              482.300,-Ft - 258.842,-Ft =             223.458,-Ft     
A járulékok levonása után osztható bruttó összeg:             186.600,-Ft 
A kiadási előirányzat maradványt 2018. december 31. napjáig fel kell használni, különben 
vissza kell fizetni a költségvetésbe. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alábbi, egyszeri 
tiszteletdíjat állapítsák meg a képviselő-testület tagjainak: 
Ujvári Szilvia elnök:                               bruttó   106.628,-Ft 
Draskovics Balázs elnök-h.:                    bruttó    53.314,-Ft 
Kungl Ignác képviselő:                            bruttó    26.658,-Ft 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 89/2018.(XI.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2018. évi 
működési kiadási előirányzata terhére - a képviselő-testület tagjainak az alábbi, 
egyszeri bruttó tiszteletdíjat állapítja meg: 
Ujvári Szilvia elnök:                                        106.628,-Ft, 
Draskovics Balázs elnök-h.:                               53.314,-Ft, 
Kungl Ignác képviselő:                                       26.658,-Ft. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. december 14. 
Felelős:  Ujvári Szilvia elnök 

            Kelemen László jegyző 
 
 
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 11 óra 13 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
                        Ujvári Szilvia                                                   Draskovics Balázs                                                
                              elnök                                                               jkv. hitelesítő 
 


