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Német Nemzetiségi Önkormányzat 
8564 Ugod, Kossuth u. 32. 
 
Szám: 113-4/2015. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Ugod Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. július 13. napján 11 órakor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Ugod, Kossuth u. 32. sz. – NNÖ irodája 
 
Jelen voltak: 
A./ Német Nemzetiségi Önkormányzati tagok: Szabó Mihályné, Györgyné Keresztes Renáta, 
Péczi Sándorné képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
 
Közös hivatal dolgozója: 
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs - jkv. vez. 
 
 
Szabó Mihályné elnök megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen valamennyi 
képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek 
megtárgyalását, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Györgyné Keresztes Renáta személyét. 
 

 
N A P I R E N D 

 
 T á r g y : E l ő a d ó : 

 
1. Német nemzetiségi falunap Szabó Mihályné 
  NNÖ elnök 
 
2. Nyelvvizsgadíj átvállalása Szabó Mihályné 
  NNÖ elnök 

  
3. Vegyes ügyek 

 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod tudomásul veszi 
az elnök napirendre és a jegyzőkönyv hitelesítőjére 
vonatkozó előterjesztését. 
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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 : Német nemzetiségi falunap 
E l ő a d ó : Szabó Mihályné NNÖ elnök 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Szabó Mihályné elnök tájékoztatja a testületet, hogy a nemzetiségi falunap rendezvényeként a 
– a tavalyi sikeren felbuzdulva –  

- a művelődéi ház tárgyaló termében a helyi római katolikus egyházközséggel együtt az 
idén is kiállítást rendeznek ’A „modern” az egyházi iparművészetben’ címmel, 
valamint, 

- a művelődési ház előterében egy kis ízelítőt kapnak a látogatók a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Ugod néprajzi gyűjteményéből, és  

- a „Viola Nova” Népdalkör Ugod fennállásának 35 éves évfordulójára készített fotó,- 
és az elmúlt 35 év fellépőruháiból. 

A kiállítás a megnyitás napján este 7 óráig, és vasárnap délelőtt 10 – 19 óráig látogatható. Az 
ezzel kapcsolatos őrzést a nemzetiségi önkormányzat képviselői és önkéntesek vállalták. 
 
 
Szabó Mihályné elnök javasolja a falunapi program részeként a gyermekműsor 
megrendezéséhez az önkormányzat 40 eFt-tal járuljon hozzá a 2015. évi feladatalapú 
támogatás terhére. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
12/2015./VII.13./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Ugod határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod 40.000,- Ft-ot 
biztosit a 2015. július 18-i Falu,- és Német Nemzetiségi 
Napon megrendezendő „Black Bunny Rock and Roll 
Club” műsorára a 2015. évi feladatalapú támogatása 
terhére 
Határidő: azonnal 
Felelős : Szabó Mihályné NNÖ elnök 
            Péczi Sándorné NNÖ elnökhelyettes 

 
 
 
2./ N a p i r e n d : Nyelvvizsgadíj átvállalása 
E l ő a d ó : Szabó Mihályné NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Szabó Mihályné elnök szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy az ugodi Horváth Réka 
középiskolai tanuló középfokú német nyelvvizsgadíja kifizetésre került. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
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13/2015./VII.13./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Ugod határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod Horváth Réka 
ugodi középiskolai tanuló középfokú német 
nyelvvizsgadíját finanszírozza 15.000,- Ft összegben 
biztosítja a 2015. évi feladatalapú támogatása terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Szabó Mihályné NNÖ elnök 
            Péczi Sándorné NNÖ elnökhelyettes 

 
 
Szabó Mihályné elnök tájékoztatást ad: 

- a 2015. április 17-én Veszprémben megtartott Veszprém Megyei Német 
Önkormányzatok éves közgyűléséről (melléklet) – melyen részt vett, 

- a 2015. évi bakonykoppányi színvonalas, sok érdeklődőt vonzó Nemzetiségi Napról, 
melyen szintén részt vett, 

- a polgármester támogatásával, amiért ezúton mond köszönetet neki – az eddigi 
méltatlan körülmények közül – a félig elkészült új helyre, amely a múzeum végső 
otthona lesz, oda költöztették a jelenlegi gyűjteményt. Ez alkalomból vált láthatóvá, 
hogy milyen sok munka vár még rájuk; a kiállítandó tárgyak tisztítása, fertőtlenítő,- 
tisztítószerek beszerzése, restaurálása, katalogizálása. Ez anyagilag is nem kevés 
összegbe fog kerülni, amelyről a későbbiekben határozati formában dönteni kell. 
A helyiség felújítási munkái, és nem várt problémák (csőtörés, festés, meszelés, 
konyha és vizesblokk rendbetétele) mind-mind hátráltatták az épület teljes felújítását. 
Az eddig Ugod, Petőfi u. 54. sz. alatti közösségi ház berendezéseit (korábban az NNÖ 
Ugod székhelye volt) is elköltöztettük az Ugod, Kiss J. u. 29. sz. alá. Így egyúttal a 
közösségi ház és a múzeum funkcióját is betölti az épület.  
A fent felsorolt problémák miatt a tervezett átadás több hónappal el fog csúszni. 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
14/2015./VII.13./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Ugod határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod tudomásul veszi 
az elnök tájékoztatóját a Veszprém Megyei Német 
Önkormányzatok éves közgyűlésén való résztvételről. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Szabó Mihályné NNÖ elnök 
            Péczi Sándorné NNÖ elnökhelyettes 

 
 

Szabó Mihályné elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 11 óra 30 perckor 
bezárta. 

kmf. 
 
Szabó Mihályné Györgyné Keresztes Renáta 
elnök jkv. hitelesítő 


