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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 
     Képviselő-testülete 8581 Németbánya 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
Készült: Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

február 14. napján 8 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház 
 
Az ülés típusa: Rendes 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Narancsik Imre elnök és Kungl Ignác képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
      -     Blaskovits Zoltán polgármester 
      -     Kelemen László jegyző 

- Baksa Gizella jkv. vezető 
- Obermayer Józsefné költs. főea. 
 

 
A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Narancsik Imre elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Draskovics Balázs elnök-
helyettes hiányzik, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt nincs jelen. Javasolja, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Kungl Ignác képviselőt jelöljék ki. 
 
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 határoza-
ta: 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző-
könyv hitelesítésére Kungl Ignác képviselőt jelöli ki. 
 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja „Bakony Völgye Óvoda 2013. évi költ-
ségvetése” napirendi ponttal kiegészíteni. 
 
 

N A P I R E N D : 
T á r g y : E l ő a d ó : 
  
 
1./  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költ-           Narancsik Imre          
      ségvetése                                                                                                         elnök     
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2./ Tiszteletdíjak módosítása                                                                         Narancsik Imre          
                                                                                                                              elnök 
 
3./ Telefonkártya biztosítása                                                                          Narancsik Imre          
                                                                                                                              elnök 
 
4./ Kötelezettségvállalásról tájékoztató                                                          Narancsik Imre                                          
                                                                                                                              elnök 
 
5./ Bakony Völgye Óvoda 2013. évi költségvetése                                        Narancsik Imre                                          
                                                                                                                              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. 

 
Narancsik Imre elnök elmondja, hogy a lejárt határidejű határozat 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 2 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határoza-         
 ta:   
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a jelentést a  7/2013.(I.31.) számú, lejárt határidejű határozat végrehajtásá-
ról. 

 
 
Narancsik Imre 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 :   Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése                                                                                                         
   E l ő a d ó :         Narancsik Imre elnök 
 (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Narancsik Imre elnök előterjesztésében elmondja, hogy a német nemzetiségi önkormányzat 
2013. évi költségvetését a jogszabály szerint február 15. napjáig tárgyalni kell a képviselő-
testületnek. A költségvetési határozat-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti költségvetési határozat-tervezetet. 
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Javasolja, hogy a költségvetést fogadják el. 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: 
 

8/2013.(II.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya                   
                  Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését elfogadja. 
                  A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
 Határidő: 2013. március 1. 
                  Felelős:   Narancsik Imre elnök 
            Kelemen László jegyző 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Tiszteletdíjak módosítása   
   E l ő a d ó :        Narancsik Imre elnök 
 (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Narancsik Imre elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselőinek, ill. elnökének tiszteletdíja más nemzetiségi önkormányzatokénál jóval 
alacsonyabb. Önkormányzatunknak van lehetősége, hogy ezeket megemelje. A testület 
előzetes megbeszélése alapján a képviselő és elnökhelyettes tiszteletdíját január 1. napjától 
visszamenőleg 500-500,-Ft-tal javasolja megemelni. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el 
véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő javasolja, hogy az elnök úr tiszteletdíját 1.000,-Ft-tal emeljék meg. 
  
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

9/2013.(II.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – költségve- 
                  tése terhére – Narancsik Imre elnök tiszteletdíját 2013. január 1. napjától 6.500,- 
                  Ft/hó összegben állapítja meg. 
                  Felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, s a határozat végrehaj- 
                  tásáról gondoskodjon. 
 Határidő: 2013. március 1. 
                  Felelős:   Kelemen László jegyző 
 
 

10/2013.(II.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – költségve- 
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                  tése terhére – Draskovics Balázs elnök-helyettes és Kungl Ignác képviselő tiszte- 
                  letdíját 2013. január 1. napjától 4.000 – 4.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  
                  végrehajtásáról gondoskodjanak. 
 Határidő: 2013. március 1. 
                  Felelős:   Narancsik Imre elnök 
            Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Telefonkártya biztosítása                                                                           
   E l ő a d ó :        Narancsik Imre elnök 
 (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Narancsik Imre elnök előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ügyei-
nek rendezése telefonköltséggel is jár. Eddig saját telefonon, saját költségre történt mindez. 
Arra kéri a testületet, hogy 5.000,-Ft-os telefonkártyát biztosítson a költségvetésük terhére, 
hogy ne saját költségén kelljen önkormányzati ügyekben telefonálnia.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő kérdezi, hogy nem tiltott a telefon költség átvállalása? 
 
Válasz: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a telefon kártya vásárlása nem til-
tott, mert azt nemzetiségi ügyek intézése céljából használja az elnök úr. Át kell gondolni, 
hogy érdemes lenne belépni az önkormányzati flottába, mert akkor a polgármesterekkel és a 
jegyzővel is ingyen beszélhetnek, s az egész előfizetés lebeszélhető. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

11/2013.(II.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – költségve- 
                  tése terhére – Narancsik Imre elnök részére, a Németbánya Német Nemzetiségi  
                  Önkormányzat ügyeinek rendezése céljából,  5.000,-Ft –os telefonkártyát biztosít.  
                  Felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, s a határozat végrehaj- 
                  tásáról gondoskodjon. 
 Határidő: 2013. március 1. 
                  Felelős:   Kelemen László jegyző 
 
 
 
4./ N a p i r e n d :  Kötelezettségvállalásról tájékoztató                                                           
   E l ő a d ó :        Narancsik Imre elnök 
 (Írásbeli előterjesztés.) 
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Narancsik Imre elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal kötelezettségvállalásról szóló tájékoztatóját, melyet a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javasolja, hogy tájékoztatóját vegyék tudomásul. 
 
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 határoza-
ta: 

                  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul  
                  veszi Narancsik Imre elnök kötelezettségvállalásról szóló tájékoztatóját.      
                   
 
5./ N a p i r e n d :  Bakony Völgye Óvoda 2013. évi költségvetése   
   E l ő a d ó :        Narancsik Imre elnök 
 (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Narancsik Imre elnök elmondja, hogy az óvoda német nemzetiségi intézmény, költségvetése 
elfogadásához a német nemzetiségi önkormányzat egyetértése is szükséges. Ezt követően  
részletesen ismerteti a Bakony Völgye Óvoda 2013. évi költségvetését. Javasolja, hogy a költ-
ségvetéshez adják egyetértésüket. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy az óvoda működéséhez eddig lakosságszám 
arányosan járultunk hozzá, 2013. január 1. napjától pedig az óvodába járó gyerekek száma 
szerinti összeget fizetjük. Idén jól járunk, mert hárman járnak az óvodába, de kettővel szá-
molnak a tavalyi létszám alapján. A bakonyjákói tagintézmény vezetője lett az óvodavezető, s 
vezetői megbízása miatti órakedvezmény túlórákat eredményez, aminek többlet költsége a 
bakonyjákói intézménynél csapódik le, s Kislőd utalja havonta az összeget. Az étkezési téríté-
si díjakat az önkormányzathoz fizetik a szülők, ezzel a működési bevétellel csökkentjük a 
működési célú pénzeszköz átadást. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

12/2013.(II.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakony Völ- 
                  gye Óvoda 2013. évi költségvetéséhez egyetértését adja. 
                  A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
 Határidő: 2013. március 1. 
                  Felelős:   Narancsik Imre elnök 
            Kelemen László jegyző 
 
Narancsik Imre elnök elmondja, hogy nemzetiségi könyvgyűjteményt szeretnének létrehozni, 
amihez könyves polcot szeretnének vásárolni, minél több könyv elférjen. Német nyelvköny- 
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veket is szeretnének, melyek segítenék a német nyelv megőrzését.  
Terveik között szerepel a virágvasárnapi rendezvény, május 11-én a német nemzetiségi nap és 
falutalálkozó megszervezése, a temető felújításában való részvétel. Az orgona kicserélése is 
felvetődött. Az alapítvánnyal közösen szeretnék felújítani az emlékművet, amin a falu lakói-
nak névsora szerepel. A harangláb és a Szent Antal szobor felújítását is szeretnék támogatni. 
Német Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyvei is felkerülhetnének a község honlapjára.  
 
Megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, bejelentése, kérdése? 
 
Hozzászólások: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy nincs akadálya annak, hogy a honlapra felke-
rüljenek a jegyzőkönyvek.  
 
Kungl Ignác hozzászólásában elmondja, hogy a Szent Antal szobor kezében könyvet tart, a 
másikban volt egy kis szobor, de azt ellopták. Az emléktábla felújításába be szeretnék vonni 
az Amerikában élő hozzátartozókat is, hogy anyagilag támogassák e nemes célt. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a 
testületi ülést 8 óra 44 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 

 Narancsik Imre Kungl Ignác 
                                elnök jkv. hitelesítő 


