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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. 

február 14. 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 
- Ékesné Gáspár Dóra költs. ea. 

 
A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár. 
 
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 kórházi kezelésre szorul, nem tud jelen lenni a 
mai képviselő-testületi ülésen. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Draskovics Ba-
lázs 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./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költ-               Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
     ségvetése                                                                                                            elnök 

 
2./ 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 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. 

 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalásá-
ra. 
 
 

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 Önkormányzat 2019. évi költség-

vetése  
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetés-tervezetét az 
elnök 2019. február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezt követően részletesen ismer-
teti a költségvetés-tervezetet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanul-
mányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, örül annak, hogy emelkedett 
a működési költségvetési támogatása az önkormányzatnak. A személyi juttatásokon kívül a 
legszükségesebb dologi kiadások lettek tervezve, ahol figyelembe vették az előző év tény ada-
tait is. Támogatja a költségvetés elfogadását. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

8/2019.(II.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését elfogadja. 
A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. március 1. 
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) Zászlórudak beszerzése  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a kifakult, a szél által megszaggatott, 
Német Nemzetiségi és települési zászlók helyett új zászlókat rendeltek meg, melyek a 
napokban elkészülnek. Ezekhez 2 db zászlórudat kellene rendelni. Javasolja, hogy a 
zászlórudak megvásárlásához a képviselő-testület - az önkormányzat 2019. évi működési 
előirányzata terhére – biztosítson kiadási előirányzatot, s hatalmazza fel Draskovics Balázs 
elnök-helyettest a zászlórudak beszerzésére. 
 
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: 
 

9/2019.(II.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkor-
mányzat 2019. évi működési előirányzata terhére - 2 db zászlórúd beszerzését ha-
tározza el. 
Felhatalmazza az elnök-helyettest, hogy a zászlórudak beszerzéséről gondoskod-
jon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. március 1. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Betlehem készítés 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a jelenlegi, papírból készült betlehemi  
figurák helyett népi jellegű, kukoricacsuhéból készült figurák megrendelését javasolja az ön 
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kormányzatnak. A figurák kisebbek lennének, s fából készült istállóban lennének elhelyezve. 
Már beszélt is egy csuhébábukat készítő mesterrel, aki vállalná a munkát. Javasolja a képvise-
lő-testületnek, hogy - az önkormányzat 2019. évi feladatalapú támogatása terhére – biztosít-
son kiadási előirányzatot erre a célra. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes egyetért az elnök asszony javaslatával. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel az elnök asszonyt a Betlehem és a figurák megrendelésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

10/2019.(II.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkor-
mányzat 2019. évi feladatalapú támogatása terhére – fa Betlehem és kukoricacsu-
héból készült figurák megrendelését határozza el. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a Betlehem és a betlehemi figurák megrendelésé-
ről gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. március 1. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Adászteveli Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó Éves Beiskolázási Terve    
                                  

Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a német nemzetiségi Adászteveli 
Óvoda vezetője elkészítette az intézmény Éves Beiskolázási Tervét és előterjesztését. A 
Beiskolázási Terv nem tartalmaz adatot, mert az óvodapedagógusok eleget tettek 
továbbképzési kötelezettségüknek. A dokumentumot Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak is véleményezni kell. Az Éves Beiskolázási Tervet a nevelőtestület 
elfogadta, s jóváhagyásra ajánlotta a Társulási Tanácsnak. Ezt követően részletesen ismerteti 
az Adászteveli Óvoda Éves Beiskolázási Tervét, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület az Éves Beiskolázási 
Tervvel értsen egyet. 
 
Kéri a megjelenteket, 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: 
 

11/2019.(II.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászte- 
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veli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 
Éves Beiskolázási Tervével egyetért.  
Az Éves Beiskolázási Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. március 1. 
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 17 óra 22 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
                        Ujvári Szilvia  Draskovics Balázs 
                              elnök  elnök-helyettes 


