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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. 

április 4. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia elnök, Draskovics Balázs elnök-helyettes és 

Kungl Ignác képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 

 
A lakosság részéről megjelent: 1 fő. 
 
Ujvári Szilvia elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján meg-
állapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert minden képviselő-testületi tag jelen van. 
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, 1 tartózkodás ellenben, 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 l ő a d ó : 
 
1./ Zuhatagkút felújítása                                                                                   Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                 elnök 
 
2./ Támogatás megállapítása                                                                            Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                 elnök 
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3./ Vegyes ügyek                                                                                               Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
                                                                                                                                 elnök 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a 
napirendre tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és 
meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 
Ujvári Szilvia elnök 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 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testü-
letének határozata:    
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a jelentést az 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7/2019.(I.24.) és 8, 9, 
10 és 11/2019.(II.14.) számú lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról. 

 
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 :  Zuhatagkút felújítása                                                                                    
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a tulajdonosok a települési 
önkormányzatnak ajándékozták az ipari műemléknek minősülő, az országban egyedülálló 
németbányai zuhatagkutat, amely felújításra szorul. Javaslom, hogy ezt, a németbányai 
értéktárban is szereplő sváb értéket mentsék meg, a Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatása terhére a felújítási 
költségeket biztosítsa a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy egyetért az igen nagy 
értéket képviselő, sváb örökégnek számító németbányai zuhatagkút felújítási költségeinek 
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biztosításával. Örül annak, hogy a Németbánya Értéktárban szereplő zuhatagkutat a felújítást 
követően megtekintheti az érdeklődő lakosság. 
 
Kungl Ignác képviselő szintén támogatja az elnök asszony javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

12/2019.(IV.04.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbá-
nya Község Önkormányzat tulajdonában lévő, a Németbánya Értéktárában szerep-
lő zuhatagkút felújítási költségeit – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 19. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Támogatás megállapítása                                                                                    
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Hutta Germanica Egyesület tagjai 
tevékenyen részt vesznek Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 
programjain (Gyermeknap, Márton nap, Németbányai napok, virágosítás, temető rendbetétele 
stb.) megvalósításában. Ezért javasolja, hogy a Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére  
– 100.000,-Ft támogatást állapítson meg az egyesület részére, melynek jelenleg még a 
könyvelő díjának kifizetése is gondot jelent. A támogatás célja, hogy a helyi hagyományőrző 
és a német nemzetiségi kultúrát ápoló egyesület működési költségeinek meg legyen a 
fedezete. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő egyetért az elnök asszony javaslatával. Javasolja, hogy hatalmazza fel 
a képviselő-testület az elnököt, hogy a megállapodást az egyesülettel aláírja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

13/2019.(IV.04.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hutta 
Germanica Egyesület (8581 Németbánya, Kossuth u. 15., adószám: 18757192-1-
19) részére, – az önkormányzat 2017. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére  – az egyesület működési kiadásainak fedezésére 100.000,-Ft 
támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására.  
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.  
Határidő: 2019. április 19. 
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.) 
 
Elnöki tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a 2018. évi feladatalapú támogatás pontozásakor 70 pontot szerzett. Ez nem 
olyan jó eredmény, mint a tavalyi, de a nemzetiségi önkormányzatok között az élmezőnybe 
tartoznak. A jogorvoslati idő lejártát követően tájékoztatják az önkormányzatokat, hogy ez a 
pont hány forintot jelent. 
Tervezték, hogy a harangláb felújításához a Magyar Falu Program pályázati támogatását 
igénybe veszik, de sajnos erre nem lehet pályázni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Ujvári Szilvia elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Kungl Ignác képviselő hozzászólásában javasolja, hogy a büfé elé, a tető meghosszabbításá-
val egy kiülőt lehetne építtetni, hogy a vendégek árnyékban legyenek. 
 
Schmidt Attiláné németbányai lakos elmondja, hogy dr. Papp Zoltánnal fel kellene az ön-
kormányzatnak venni a kapcsolatot a zuhatagkút felújításával kapcsolatban, s egy friss áraján-
latot kellene kérni a felújításra. 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy a büfé teteje nem alkalmas a meghosszabbí-
tásra, a betont is fel kellene törni. A büfé elé fából készülő, dobogós kiülőt terveznek kialakí-
tani, az árnyékot pedig az önkormányzat tulajdonában lévő, tavaly vásárolt sátrak biztosítják. 
dr. Papp Zoltánnal e-mailen keresztül fel fogja venni a kapcsolatot. 
 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív köz-
reműködést, és a testületi ülést 9 óra  17 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
                        Ujvári Szilvia  Draskovics Balázs 
                              elnök  elnök-helyettes 


