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Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 15. napján 9 órakor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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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. 

augusztus 15. 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 és Kungl Ignác képviselő. 
 
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 tes-
tületi ülés határozatképes, mivel csak Draskovics Balázs képviselő úr hiányzik, aki előzetesen 
jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. Elmondja, 
hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását az óvodával kapcsolatos döntések, a 
nemzetiségi nap és a nemzetiségi kirándulás szervezése indokolják. Javasolja, hogy a jegyző-
könyv hitelesítésére Kungl Ignác képviselőt jelölje ki a képviselő-testület. 
 
Kungl Ignác képviselő 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 Kungl Ignác képviselőt jelöli ki. 

 
Ujvári Szilvia  elnök javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:         Előadó: 
 
1./  Adászteveli Óvoda 2018/2019. nevelési év szóló beszámolója, lét-            Ujvári Szilvia 
      szám emelési kérelme, nyitvatartási ideje, csoportlétszám meghatá-                  elnök 
      rozása                                                                                                                                            
 
2./  Németbánya Német Nemzetiségi Nap megszervezése                                 Ujvári Szilvia 
                                                                                                                                    elnök 
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3./  Németbánya Német Nemzetiségi kirándulás megszervezése                      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 előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt kö-
vetően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
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 tudomásul 
veszi a jelentést a 14, 15, 16 és 17/2019.(V.16.) számú, lejárt határidejű határoza-
tok 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 :  Adászteveli Óvoda 2018/2019. nevelési év szóló beszámolója, lét-         
                                  szám emelési kérelme, nyitvatartási ideje, csoportlétszám meghatá-                                     
                                  rozása                                                                                                                                           
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Éves beszámoló 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy az óvoda vezetője elkészítette az 
intézmény 2018/2019. nevelési év Vezetői Beszámolóját, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Beszámolót. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámolóval értsenek egyet, s ajánlják 
elfogadásra a nevelőtestületnek. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

18/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) 2018/2019. nevelési év 
Vezetői Beszámolójával egyetért, elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek. 
 A Vezetői Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
 Határidő: 2019. augusztus 30. 
 Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
               Kelemen László jegyző 

 
b) Adászteveli Óvoda létszám emelési kérelme 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az óvoda kérelmét, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az 
Adászteveli Óvoda székhely óvodája beíratott óvodás gyermeklétszáma megnövekedett, 
meghaladja a maximálisa engedélyezett 25 főt. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 25. § (2) bekezdése alapján a fenntartó csoport 25 fő maximális létszámának 20 
%-kal történő átlépését engedélyezheti. Adásztevel Község Önkormányzat megadta az 
engedélyt. Mivel az intézmény Német Nemzetiségi Intézmény, ezért a kérelmet Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének is véleményezni kell. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a létszám átlépés engedélyezésével értsenek egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

19/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászte-
veli Óvoda székhely óvodája (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) 2019/2020-as neve-
lési évre az óvodai csoport 25 fő maximális létszámának 20 %-kal történő átlépése 
engedélyezésével egyetért. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 
 



 

 

5 

c) Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása, indítható óvodai csopor- 
     tok száma, csoportlétszám 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az óvoda kérelmét, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a fenntartó 
önkormányzatok határozzák meg a Tagóvoda nyitva tartását és az indítható óvodai csoportok 
számát. Mivel az intézmény Német Nemzetiségi Intézmény, ezért a kérelmet Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének is véleményezni kell. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy - a kérelemnek megfelelően - értsenek egyet a nyitvatartási 
időkkel és az indítható óvodai csoportok számával. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

20/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászte-
veli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája (8581 Bakonyjákó, Rákóczi Ferenc u. 26.) 
nyitvatartási idejének és a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csopor-
tok számának – Kérelemnek megfelelő – meghatározásával egyetért. 
A Kérelem a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 
 

 
2./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Nap megszervezése 
   E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Németbánya Német Nemzetiségi Nap 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya település hagyománya-
inak megfelelően, 2019. szeptember 7-én megrendezi a Német Nemzetiségi Napot, melyre 
meghívják a kitelepítetteket és leszármazottaikat, az elszármazottak is idelátogatnak, hogy 
kapcsolódjanak a gyökereikhez, kultúrájukhoz. Ezért tartják fontosnak a Nemzetiségi Nap 
keretein belül az alábbiak érvényesülését:  
- Német nemzetiségi kulturális és nyelvi programok, a szomszédos falvak német nemzetiségi 

csoportjainak fellépése; énekkarok, tánckarok, szavalók, zenekarok. 
- A hagyományos sporttevékenységek, futball rangadó megtartása, díjazása; 
- A kora reggeli sváb muzsikaszó lovaskocsiról; 
- Német nyelven celebrált Szentmise, a hit megerősítése. 
Javasolja, hogy a Német Nemzetiségi Nap megrendezését foglalja határozatba a képviselő-
testület. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

21/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Németbányán, 2019. szeptember 7. napján megrendezi a Német Nemzetiségi 
Napot. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Harmonikás faluébresztő 
 
ba) Fogatos megbízása 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy a „Schnaps mit Musik” 7.00 órai 
lovaskocsis, harmonikás faluébresztő alkalmával az ébresztést végzők pálinkával kínálják 
meg a felébresztett lakosokat. A lovas fogatot Láposi János farkasgyepűi lakos vezeti, aki 
térítésmentesen vállalta a feladatot. Ezt követően részletesen ismerteti a Megbízási szerződést, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
szerződést fogadja el a képviselő-testület. 
 
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 a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

22/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Láposi 
János 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 10. szám alatti lakossal kötendő, 2019. 
évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos 
Megbízási szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 
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bb) Harmonikás megbízása 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy a „Schnaps mit Musik” 7.00 órai 
lovaskocsis, harmonikás faluébresztő alkalmával Weiss Ádám, a Városlődi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8445 Városlőd, Kossuth u. 58.) diákja vállalta a 
harmonikázást. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössenek Megbízási szerződést a 
diákkal, s részére – az önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére - nettó 10.000,-Ft megbízási díjat állapítsanak meg. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazza fel 
a képviselő-testület az elnököt a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

23/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Weiss Ádám, 
Városlőd, Lehel u. 7. sz. alatti lakossal, a Városlődi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola (8445 Városlőd, Kossuth u. 58.) diákjával, a 2019. 
évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap „Schnaps mit Musik” 7.00 órai 
lovaskocsis, harmonikás faluébresztővel kapcsolatban Megbízási szerződés 
megkötését határozza el. Részére – az önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére - nettó 10.000,-Ft megbízási díjat állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
Megbízási szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Hutta Germanica Egyesület 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Nap megszervezésében 
a Hutta Germanica Egyesület tevékenyen részt vesz (vendéglátás, kulturális műsor lebonyolí-
tása stb.). Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendezvény megszervezése céljából kös-
senek Együttműködési megállapodást az egyesülettel. Ezt követően részletesen ismerteti az 
Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták.  
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazza fel 
a képviselő-testület az elnököt a megállapodás aláírására. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

24/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap megszervezésére Együttműködési 
megállapodást köt a németbányai Hutta Germanica Egyesülettel (8581 
Németbánya, Kossuth u. 15., adószám: 18757192-1-19). 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 

d) Németbánya Község Önkormányzat 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy a települési önkormányzat minden év-
ben segíti a Nemzetiségi Nap megszervezését (Vendéglátás, kulturális műsor szervezése, stb.)  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendezvény megszervezése céljából kössenek 
Együttműködési megállapodást az Önkormányzattal. Ezt követően részletesen ismerteti az 
Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazza fel 
a képviselő-testület az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

25/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap megszervezésére Együttműködési 
megállapodást köt Németbánya Község Önkormányzatával (8581 Németbánya, 
Fő tér 3.). 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 

e) Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Városlődi Német Nemzetiségi  
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Nyelvoktató Általános Iskola (8445 Városlőd, Kossuth u. 58.) diákjai rendszeresen fellépnek 
a Németbánya Német Nemzetiségi Nap kulturális műsorában. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy az iskolával kössenek Együttműködési megállapodást, s – az önkormányzat 
2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – támogassák az intézmény mű-
ködését 30 e. Ft-tal. Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési megállapodást, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazza fel 
a képviselő-testület az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

26/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap megszervezésére Együttműködési 
megállapodást köt a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskolával (8445 Városlőd, Kossuth u.58.), s az intézmény működésére – az 
önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
30.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 
 

f) ÁMK R őthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola 
 

Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Kislődi Német Nemzetiségi 
Általános Iskola (8446 Kislőd, Hősök tere 9.) diákjai is fellépnek német tánccsoportjukkal a 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap kulturális műsorában. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy az iskolával kössenek Együttműködési megállapodást, s – az önkormányzat 2018. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – támogassák az intézmény működését 30 e. 
Ft-tal. Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési megállapodást, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazza fel 
a képviselő-testület az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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27/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap megszervezésére Együttműködési 
megállapodást köt az ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskolával 
(8446 Kislőd, Hősök tere 9.), s az intézmény működésére – az önkormányzat 
2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 30.000,-Ft 
támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 
 

g) Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a Bakonyjákói 
Nefelejcs Vegyeskar is szerepel. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Vegyeskarral 
kössenek Együttműködési megállapodást, s – az önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – támogassák működésüket 10 e. Ft-tal. Ezt követően 
részletesen ismerteti az Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazza fel 
a képviselő-testület az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

28/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Együttműködési megállapodást köt a Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskarral (8581 
Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.), akik fellépnek a 2019. szeptember 7. napján tartandó 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap kulturális műsorában, s a Vegyeskar 
működésére – az önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg.  
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 
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h) Városlődi Pergő-Rozmaring Német Nemzetiségi Tánccsoport 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a Városlődi 
Pergő-Rozmaring Német Nemzetiségi Tánccsoport is szerepel. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy kössenek megállapodást a tánccsoporttal, s – az önkormányzat 2018. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - állapítsanak meg a működésükre 20.000,-
Ft támogatást. Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési megállapodást, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazza fel 
a képviselő-testület az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

29/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Együttműködési megállapodást köt a Városlődi Pergő-Rozmaring Német 
Nemzetiségi Tánccsoporttal (8445 Városlőd, Szabadság tér 2.) akik fellépnek a 
2019. szeptember 7. napján tartandó Németbánya Német Nemzetiségi Nap 
kulturális műsorában, s a Tánccsoport működésére – az önkormányzat 2018. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 20.000,-Ft támogatást állapít 
meg.  
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
i) Mihályházi Asszonykórus 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a Mihályházi 
Asszonykórus is szerepel. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössenek megállapodást az 
asszonykórussal, s – az önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére - állapítsanak meg a működésükre 10.000,-Ft támogatást, valamint térítsék meg az 
útiköltségüket. Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési megállapodást, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazza fel 
a képviselő-testület az elnököt a megállapodás aláírására. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

30/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Együttműködési megállapodást köt a Mihályházi Asszonykórussal (8513 
Mihályháza, Jókai u. 15.) akik fellépnek a 2019. szeptember 7. napján tartandó 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap kulturális műsorában, s – az önkormányzat 
2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – az Asszonykórus 
utazási költségét átvállalja, és működésére 10.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
j) Népi fajátékok, ugráló vár 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a gyerekek 
játszhatnak 10 fajta népi fajátékkal, ugrálhatnak az ugráló várban. A Valiczkó Szilveszter 
Bakonytamási, Honvéd u. 18. szám alatti lakos által megküldött árajánlat alapján, a játékok és 
a vár bérleti díja bruttó 100.000,-Ft. Ezt követően ismerteti az árajánlatot, melynek másolatát 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az árajánlatot fogadja 
el a testület, kössenek szerződést a vállalkozóval, s bérleti díjat az önkormányzat 2018. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére fizessék majd ki. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazza fel 
a képviselő-testület az elnököt a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

31/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon a népi fajátékok és ugráló vár bérleti 
díjára vonatkozó, Valiczkó Szilveszter Bakonytamási, Honvéd u. 18. szám alatti 
lakos 2019. augusztus 13. napján kelt, bruttó 100.000,-Ft összegű Árajánlatát 
elfogadja.  
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 
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k) Vacsora 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon német 
nemzetiségi, hagyományos ételt, székely káposztát szeretnének főzetni. A vendégekkel együtt 
250 fő megjelenésére számítanak a nemzetiségi napon. Az étkezésre Hellebrandt Jenő 
Ferencné Németbánya, Kossuth Lajos u. 4. sz. alatti lakos, őstermelő megküldte Árajánlatát, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  Ezt követően 
részletesen ismerteti az Árajánlatot. Javasolja, hogy az Árajánlatot fogadja el a testület, 
kössenek szerződést az őstermelővel, s a vacsora szolgáltatás díját az önkormányzat 2018. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére fizessék majd ki. 
 
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 a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

32/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hellebrandt 
Jenő Ferencné Németbánya, Kossuth Lajos u. 4. szám alatti lakos, a Németbánya 
Német Nemzetiségi Napra, 2019. szeptember 7. napjára, 250 adag vacsora 
főzésére vonatkozó, 2019. augusztus 14. napján kelt, bruttó 650,-Ft/fő összegű 
Árajánlatát elfogadja.  
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a szerző-
dés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök                

                                 Kelemen László jegyző 
 
l) Tombola tárgyak 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon lesz 
tombolasorsolás, melyre az önkormányzat szokott tombola tárgyakat vásárolni. A tombola 
főnyereménye egy 12.000,-Ft értékű torta lesz. Javasolja, hogy a tombola tárgyak költségeire 
– az önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 
50.000,-Ft keretösszeget állapítson meg a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő egyetért a keretösszeggel. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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33/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap tombola tárgyai költségeire – az 
önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 
50.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök                

                                 Kelemen László jegyző 
 
m) Labdarúgó mérkőzésre pólók és ajándék pólók vásárlása 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Napon 
hagyományosan lesznek labdarúgó mérkőzések. Javasolja, hogy a gyermek és felnőtt 
labdarúgó mérkőzések résztvevőinek és ajándékba – az önkormányzat 2018. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 70.000,-Ft keretösszeggel pólókat vásároljon a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a keretösszeg megállapítását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

34/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon szereplő gyermek és felnőtt labdarúgó 
mérkőzések résztvevőinek, valamint ajándékozás céljából – az önkormányzat 
2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – pólók vásárlására 
bruttó 70.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök                

                                 Kelemen László jegyző 
 
n) Sör- és málnaszörp ivó verseny 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy Nemzetiségi Napon délután kezdődik 
a málnaszörp ivó, az esti órákban pedig a sörivó verseny. Javasolja, hogy – az önkormányzat 
2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a szörp és a sör megvásárlására 
25.000,-Ft keretösszeget biztosítson a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

35/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon a sör- és málnaszörp ivó versenyre – az 
önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a sör 
és a szörp megvásárlására 25.000,-Ft keretösszeget biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök                
              Kelemen László jegyző 
 

o) Korongozás 
 

Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Napon Molnár-
né Tamás Anetta 2890 Tata, Naszályi út 15786 hrsz. alatti lakos, fazekasmester fogja koron-
gozásra tanítani a gyermekeket. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy bízzák meg a fazekas 
mestert a feladattal, s részére - az önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú tá-
mogatás terhére - bruttó 50.000,-Ft megbízási díjat állapítsanak meg. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazza fel 
a képviselő-testület az elnököt a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

36/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnárné 
Tamás Anetta 2890 Tata, Naszályi út 15786 hrsz. alatti lakos fazekasmesterrel, a 
2019. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napon való korongozással 
kapcsolatban Megbízási szerződés megkötését határozza el. Részére – az 
önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - bruttó 
50.000,-Ft megbízási díjat állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
Megbízási szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Ujvári Szilvia  elnök a Németbánya Német Nemzetiségi Nappal kapcsolatban tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy a hangosítást, plakátok és meghívók nyomtatását az önkormányzat meg 
fogja oldani. Népművészeti kiállítást is szeretnének rendezni ezen a napon. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő hozzászólásában javasolja, hogy a meghívókat jelentessék meg a 
Veszprémi Naplóban. A volt németbányai lakosoknak is küldjenek meghívót a nemzetiségi 
napra. 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi kirándulás megszervezése            
     E lő a d ó :  Ujvári Szilvia elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy a meghívó összeállításakor geresdlaki 
kirándulást terveztek a Gőzgombóc Fesztiválra, melyet 2019. szeptember 28-29. napjain 
tartanak. Időközben kiderült, hogy a települési önkormányzat fűnyíró traktor beszerzése 
anyagi nehézséget jelent, mivel utófinanszírozott a pályázat, ezért a tervezett kirándulás nem 
valósul meg. Helyette az adventi bécsi kirándulást fogják megszervezni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek                                                              
   E l ő a d ó :          Ujvári Szilvia elnök 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Fűnyíró traktor  
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködő partnerként vett részt a települési önkormányzat fűnyíró traktor beszerzési 
pályázatában. A települési önkormányzat a rászoruló, idős, németajkú lakosságnak 
térítésmentesen levágja a füvét. A projekt teljes költsége 3.525.499,-Ft, az önerő 525.500,-Ft, 
el nem számolható költség: 367.605,-Ft. Ahogy már említette, a pályázat utófinanszírozott, a 
költségeket meg kell előlegezni a települési önkormányzatnak. Javasolja, hogy a 95 %-os 
támogatású pályázat önereje kifizetéséhez – az önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – 400.000,-Ft támogatást állapítson meg a képviselő-testület, s 
a fűnyíró beszerzéséhez 1,6 millió Ft összeget előlegezzenek meg a települési 
önkormányzatnak. A támogatás lehívását követően már vissza tudják téríteni az előleget. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazza fel 
a képviselő-testület az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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37/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Németbánya Község Önkormányzat VP6-19.2.1.-1-813-17 számú LEADER 
pályázati támogatású AS-MOTOR AS 920 2WD Sherpa fűnyíró beszerzése 
pályázati önerejének kifizetéséhez – az önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – 400.000,-Ft támogatást állapít meg. 
A képviselő-testület a fűnyíró beszerzéséhez 1,6 millió Ft előleget biztosít 
Németbánya Község Önkormányzatának. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 
 

b) Belső ellenőrzés 
 
Ujvári Szilvia  elnök előterjesztésében elmondja, hogy jogszabály írja elő az 
önkormányzatoknak, hogy belső ellenőrt kell foglalkoztatniuk. Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a Pápa Környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 
keretében láttatja el a feladatot. A belső ellenőrök a hibákat feltárják, s - szankciók nélkül - 
javaslatokat tesznek azok kijavítására. A belső ellenőrök Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolóját és zárszámadását, pénzkezelését, a 
gazdálkodás szabályszerűségét, a bizonylati rendet és a bizonylati fegyelmet vizsgálták. A 
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak 
megfelel. Ezt követően részletesen ismerteti a Bocskay és Társa Bt. Belső ellenőrzési 
jelentéseit, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a Belső ellenőrzési jelentést. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a Belső ellenőrzési jelentés elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

38/2019.(VIII.15.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay 
és társa Bt. (8200 Veszprém, Jutasi u. 91., adószám: 27268676-1-19) által 
megküldött, Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső 
ellenőrzési terve 1. pontja alapján készült, 2019. június 14. napján kelt Belső 
ellenőrzési jelentést elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
              Kelemen László jegyző 
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Ujvári Szilvia  elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2019. augusztus 8. napján elkészí-
tette a 2019. évi helyi önkormányzati és polgármester választással kapcsolatos Tájékoztatóját, 
mely a hirdetőtáblára kifüggesztésre került, s egyidejűleg a honlapra is fel lett téve. Ezt köve-
tően részletesen ismerteti a Tájékoztatót. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia  elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a testületi ülést 10 óra 16 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 
                        Ujvári Szilvia                                                         Kungl Ignác 
                              elnök  jkv. hitelesítő 


