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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. május 

16. 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 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 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 ./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költség-         Ujvári Szilvia                                        
      vetése módosítása                                                                                               elnök 
 
2./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költség-          Ujvári Szilvia                                                                                                                                    
     vetése végrehajtása                                                                                              elnök 
 
 



 

 

3 

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 a 12 és 13/2019.(IV.04.) számú lejárt ha-
táridejű 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 2018. évi költségveté-          
                                se módosítása                                                                                                
   E l ő a d ó :    Ujvári Szilvia elnök 
      (Irásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a 2018. évi zárszámadás elfogadása 
előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2018. évi költségvetése bevételi és kiadási 
előirányzatait a teljesítéshez kapcsolódóan, valamint az év közben kapott pótelőirányzatokkal. 
Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói elkészítették a határozat-tervezetet, 
melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen 
ismerteti a határozat-tervezetet. Javasolja, hogy a költségvetés módosítását fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a költségvetés módosítását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján,  
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3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

14/2019.(V.16.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosítását elfogadja. 
A költségvetés módosítás a határozat mellékletét képezi. 

 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :   Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költség-                        
                                   vetése végrehajtása                                                                                                                                             
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal dolgozói által elkészített, 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi zárszámadását úgy kell 
beterjeszteni az elnöknek a képviselő-testület elé, hogy az legkésőbb 2019. május 31. napjáig 
hatályba lépjen. A határozat-tervezet 4. számú melléklete megegyezik a költségvetést 
módosító határozat 1. mellékletével, s bővül a mérlegek, beruházás és a pénzeszközök 
változásának levezetése mellékletekkel. A határozat-tervezetet a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően, részletesen ismerteti a költségvetés végrehajtás 
tervezetét. Javasolja, hogy a határozat-tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kungl Ignác képviselő egyetért a zárszámadás elfogadásával. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes szintén támogatja a határozat elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

15/2019.(V.16.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya  
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtását elfogad-
ja. 
A költségvetés végrehajtás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. május 31. 
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 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
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a) Iskolák felvételi körzete 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal Veszprémi Járási Hivatal vezetője az iskolák 2019/2020. tanévre vonatkozó felvételi 
körzetéről és a pedagógiai szolgálatot ellátó intézmények működési körzetéről szóló, 
1/2019.(II.27.) rendelkezését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanul-
mányozhatták. A rendelkezés mellékletében szerepel a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 58.), ahol a németbányai német nemze-
tiségi diákok tanulnak. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a hivatalvezető ren-
delkezésével. 
 
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, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

16/2019.(V.16.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal – a Városlődi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 58.) 
oktatási-nevelési intézményt érintő - az iskolák 2019/2020. tanévre vonatkozó 
felvételi körzetéről és a pedagógiai szolgálatot ellátó intézmények működési 
körzetéről szóló, 1/2019.(II.27.) rendelkezésével egyetért. 
A rendelkezés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Fenntartói hirdetmény 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Fodor Béla Adásztevel Község 
Önkormányzat polgármestere által aláírt, az Adászteveli Óvoda és a Bakonyjákói Tagóvodája 
óvodai beiratkozásáról szóló Fenntartói hirdetményt, melynek másolatát a képviselők előzete-
sen megkapták, tanulmányozhatták. A hirdetmény rögzíti a német nemzetiségi Adászteveli 
Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 26.) óvodai beiratkozása idő-
pontjait és helyszínét. Ebben az óvodában részesülnek nevelésben és oktatásban a németbá-
nyai óvodás gyermekek. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a Fenntartói hirdet-
ménnyel. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök asszony javaslatát. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

17/2019.(V.16.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel 
Község Önkormányzat polgármestere által kiadott, az Adászteveli Óvoda (8561 
Adásztevel, Árpád u. 95.) és a Bakonyjákói Tagóvodája (8581 Bakonyjákó, 
Rákóczi u. 26.) óvodai beiratkozásáról szóló Fenntartói hirdetménnyel egyetért. 
A Fenntartói hirdetmény a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Elnöki tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében tájékoztatja a jelenlévőket, hogy lezárult a 2019. évi 
feladatalapú támogatások eljárásának jogorvoslati időszaka, s ezt követően a bíráló hatóság 
megállapította, hogy egy pontra 24.511,-Ft támogatás jut. Ennek alapján Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzatot – az elért 70 pontra számítva – 1.715.770,-Ft illeti meg 2019. 
évben. Erről majd a MÁK-tól is fognak kapni tájékoztatást, amely alapján majd meg kell 
emelni a bevételi és kiadási előirányzatokat. 
 
Véleménye szerint lehetne szervezni szeptemberben egy kirándulást Keszthelyre és Hévízre. 
Keszthelyen egy német nyelvű szentmisén vehetnének részt, s a Festetics kastélyt megnézhet-
nék, Hévízen pedig lehetne fürödni. 
 
A németbányai büfé teraszának építését lehetne támogatni, mert az erős napsütés esetén a 
vendéglátás akadozik. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások:  
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy lehetne még sátrat ven-
ni, az megoldaná a problémát. Az OBI-nál komoly – tekerős – napernyőket lehet vásárolni 
erre a célra. 
 
Kungl Ignác képviselő elmondja, hogy szeretne a kirándulásra elmenni, de sajnos az 
egészségi állapota ezt nem engedi meg. 
 
 
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 9 óra  27 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
                        Ujvári Szilvia  Draskovics Balázs 
                              elnök  elnök-helyettes 


