
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 
8581 Németbánya Fő tér 3. 
Telefon/fax: 89/350-141 
 
Szám:   /2012.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 26-án 13:45-kor tartott nyilvános  

testületi üléséről.  
 
Jelen vannak:  
 Blaskovits Zoltán   polgármester  
  Narancsik Imréné   alpolgármester 

Müller Péter    képviselő 
 

Tanácskozási joggal meghívott: 
Bárány Péter   körjegyző 
Narancsik Imre   elnök, NNNÖ 

  
 
Blaskovits Zoltán  polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, így az ülést megnyitja. A Képviselő-testületi ülésen állampolgár nem jelent meg.  
 

1. Együttműködési megállapodás Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatával 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester  
 

 
A Képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta. 

 
1./ Napirendi pont (Együttműködési megállapodás Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatával) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán, polgármester: 
Úgy vélem, hogy Németbánya Önkormányzata, valamint a németség képviseletének hagyományosan jó 
együttműködése a mai nappal új fejezetéhez érkezett. Mint arról mindenki értesült, a jogszabályi környezet 
változása új feladatok elé állítja a települések vezetőit, illetve a nemzetiségi önkormányzatok képviselőit. 
Narancsik Imre elnök úrral hosszú ideje tervezgetjük egy együttműködési megállapodás megkötését. Ennél talán 
fontosabb az a tény, hogy írásbeli megállapodás nélkül is tartalommal töltöttük meg a formálódó keretet. 
Németbánya életében történelmileg is jelentős szerepet töltött be a német nemzetiség, a közösség megtartásában 
betöltött szerepe napjainkban sem nélkülözhető. 
A jogszabályi előírásoknak is megfelelve közös döntésünk volt, hogy az előkészített megállapodást a mai napon,  
az ünnepi eseményhez kapcsolódóan írjuk alá. Bízom benne, hogy együttműködésünk tovább erősödik, és 
közösen tudunk tenni az emlékezet méltó megőrzéséért éppen úgy, mint településünk fejlődéséért. 
 
Narancsik Imréné, alpolgármester: 
Fontosnak tartom, hogy az együttműködés egyre szorosabb legyen. Közös a cél, amiért dolgozunk. 
 
Müller Péter, képviselő: 
Támogatom a megállapodás megkötését. 
 
Narancsik Imre, NNNÖ elnök: 
Köszönöm a gesztust, hogy a mai nemzetiségi nap alkalmával kerülhet sor az együttműködés új formai 
keretének megfogalmazására. Bízom benne, hogy közös munkánk hozzájárul a falu lakossága identitásának 
megőrzéséhez és rengeteg élménnyel, értékkel ajándékoz meg minket. 
 
Blaskovits Zoltán, polgármester: 
Kérem a tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását a megküldött határozati javaslatnak megfelelően, a 
megismert együttműködési megállapodás-tervezet aláírására. 
 
 
 
 
 



Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Község Képviselő-testületének 35/2012.(V.26) határozata 
 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tiszteletben tartva és nagyra becsülve a település 
múltjában és fejlődésében a németség által betöltött meghatározó történelmi szerepet, kinyilvánítva támogatását 
a nemzetiségi identitás megőrzésének érdekében, összhangban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseivel Együttműködési megállapodást köt a Németbányai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testületével.  
 
Szerződő felek a megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználatával, nemzetiségi 
önkormányzati működés feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és 
adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a 
vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a képviselő-testületi ülést a polgármester 14:00-kor bezárta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 
 polgármester körjegyző 
 


