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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 2019. 

január 24. napján 17 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 senki. 
 
Ujvári Szilvia elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján meg-
állapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert csak Kungl Ignác képviselő hiányzik, aki 
előzetesen jelezte, hogy súlyos betegsége 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 megtárgyalását.             
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :      E lő a d ó : 
 
1./ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata                                           Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                 elnök 
 
2./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és                 Ujvári Szilvia 
     Működési Szabályzata felülvizsgálata                                                                elnök                                                                                                                                  
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3./ Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára                            Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                 elnök 
 
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 elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a testületnek, 
hogy vegyék tudomásul a beszámolót. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatát. 
 
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 ha- 
   tározata:    

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a jelentést a 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74 és 75/2018.(X.25.) és 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88 és 89/2018.(XI.29.)  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 :  Együttműködési megállapodása felülvizsgálata 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdés szerint Németbánya Község Önkormányzattal 
kötött együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. A 
felülvizsgálat megtörtént. Elmondja, hogy a 2018. évi Együttműködési megállapodás 
tartalmában helytálló, nem kell módosítani. Ezt követően részletesen ismerteti az 
Együttműködési megállapodást melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a testületnek, hogy rögzítsék a felülvizsgálatot határozatukban, 
s a megállapodást hatályában tartsák fenn. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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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: 
 

1/2019.(I.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Község Önkormányzatával kötött 2018. január 25. napján kelt Együttműködési 
megállapodást felülvizsgálta, s megállapította, hogy annak módosítása nem 
szükséges. A képviselő-testület az Együttműködési megállapodást hatályában 
fenntartja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. február 8. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és     

Működési Szabályzata felülvizsgálata 
    E lő a d ó :          Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján, Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a Németbánya Község 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítását követő 30 napon belül 
módosítani kell, a változásokat át kell rajta vezetni. Az SZMSZ felülvizsgálata megtörtént, 
annak módosítása nem szükséges. Ezt követően részletesen ismerteti az SZMSZ-t, melyek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát rögzítsék határozatban, s hatályában tartsák 
fenn.  
 
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: 
 

2/2019.(I.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. január 26. napján kelt Szervezeti és 
Működési Szabályzatát felülvizsgálta, s megállapította, hogy annak módosítása 
nem szükséges. Az SZMSZ-t hatályában fenntartja.  
Az SZMSZ a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. február 8. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

                                 Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatal vezetője megküldte kérelmét a kötelező felvételt biztosító általános 
iskola körzethatárával kapcsolatban, s kérte az önkormányzat egyetértését, vagy módosító ja-
vaslatát. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a körzethatár-tervezetet, me-
lyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A Városlődi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola biztosítja a kötelező felvételt a németbányai német 
nemzetiségi általános iskolás diákok számára. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen 
egyet a felvételi körzethatár-tervezettel. 
 
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: 
 

3/2019.(I.24.) 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 az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. február 8. 
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) Bácskai Németekért Közalapítvány támogatás elszámolása 

 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Bakonyjákó Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete az 72/2017.(X.5.) határozatával 20.000,-Ft támogatást állapí-
tott meg a Bácskai Németekért Közalapítvány részére, az Ulmer Schachtel megépítése céljá-
ból. A Közalapítvány megküldte a támogatás Elszámolását, melynek másolatát a képviselők 
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előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az Elszámolást. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Elszámolást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elszámolás elfogadásával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

4/2019.(I.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácskai 
Németekért Közalapítvány (6500 Baja, Szentháromság tér 1.) 2018. december 18. 
napján kelt, Ulmer Schachtel megépítésének támogatása Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. február 8. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 

                                 Kelemen László jegyző 
 
b) Bankköltség elszámolása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Közös 
Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadója, Ékesné Gáspár Dóra bankköltség elszámolásával 
kapcsolatos előterjesztését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a határozati javaslatot szavazza meg a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a javaslatot.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

5/2019.(I.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a 25.704,-Ft összegű, 2018. évben felmerült bankköltségét az önkormányzat 
a 2017 évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére számolja el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

   Határidő: 2019. február 8. 
   Felelős:   Ujvári Szilvia elnök 
                   Kelemen László jegyző 
 

c) Tiszteletdíjak módosítása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Bethlen Gábor, az  
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Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója kimutatása alapján Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2019. évi működési kiadása 520 e. Ft-ra növekedett. Ez lehetővé teszi a 
tiszteletdíjak emelését. A pénzügyi főelőadó kérésének megfelelően javasolja, hogy a 
tiszteletdíjak folyósítása 2019. évben ne havonta, hanem negyedévente történjen. Javasolja, 
hogy a következő határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület:    
„Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2019. 

január 1. napjától visszamenőleg, az önkormányzat képviselő-testülete tagjainak az alábbi 
rendszeres tiszteletdíjakat állapítja meg: 

  Ujvári Szilvia elnök                                   bruttó        20.135,-Ft/hó, 

  Draskovics Balázs elnök-helyettes            bruttó          9.135,-Ft/hó, 

  Kungl Ignác képviselő                               bruttó          4.060,-Ft/hó 

  A képviselő-testület a fenti naptól a tiszteletdíjak negyedéves számfejtését rendeli el. 
  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
  Határidő: 2019. február 8. 
  Felelős:   Ujvári Szilvia elnök 
                   Kelemen László jegyző” 
 
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: 
 

6/2019.(I.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy 2019. január 1. napjától visszamenőleg, az önkormányzat képviselő-testülete 
tagjainak az alábbi rendszeres tiszteletdíjakat állapítja meg: 

  Ujvári Szilvia elnök                                   bruttó        20.135,-Ft/hó, 

  Draskovics Balázs elnök-helyettes            bruttó          9.135,-Ft/hó, 

  Kungl Ignác képviselő                               bruttó          4.060,-Ft/hó 

  A képviselő-testület a fenti naptól a tiszteletdíjak negyedéves számfejtését 
rendeli el. 

  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
  Határidő: 2019. február 8. 
  Felelős:   Ujvári Szilvia elnök 
                  Kelemen László jegyző 
 

d) Kitelepítési emlékmű koszorúzása 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbányán január 6. napján van a 
kitelepítés évfordulója. Ekkor űzték el a németbányai sváb lakosokat hazájukból. Az 
emlékezés napján a kápolnában német nyelvű misét celebrált a tisztelendő úr, majd az 
emlékműnél koszorúztak a jelenlévők, s meggyújtották a megemlékezés gyertyáit. Javasolja, 
foglalják határozatba, hogy az emlékezés koszorújának 10.000,-Ft-os költségét az 
önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére biztosították. 
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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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

7/2019.(I.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Németbányán, 2019. január 6. napján megtartott, németbányai sváb lakosság 
kitelepítési évfordulójának megemlékezési koszorújára - az önkormányzat a 2017 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 10.000,-Ft kiadási 
előirányzatot biztosított. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

   Határidő: 2019. február 8. 
   Felelős:   Ujvári Szilvia elnök 
                   Kelemen László jegyző 
 

 
 
Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy a német nemzetiségi 
zászló készül. A Németbányára beköszönő és elköszönő tábláiról kért és fog kapni árajánlatot. 
Várhatóan az előző 520 e. Ft lesz, az utóbbi pedig 480 e. Ft. 
 
Ujvári Szilvia elnök nagyon borsosnak tartja az árajánlatot, javasolja, hogy mástól is kérje-
nek árajánlatot, mert ennyi pénzt nem tud kifizetni a nemzetiségi önkormányzat. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a testületi ülést 17 óra 42 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
                        Ujvári Szilvia  Draskovics Balázs 
                              elnök  elnök-helyettes 


