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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9. napján 9 
órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv



 

 

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. május 

9. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház 
 
Az ülés típusa: Rendes 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Narancsik Imre elnök, Draskovics Balázs elnök-helyettes és 

Kungl Ignác képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
      -     Blaskovits Zoltán polgármester 
      -     Kelemen László jegyző 
      -     Pósa Istvánné költs. főea. 
      -     Baksa Gizella jkv. vezető 
 
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 minden képviselő jelen van. 
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, 1 tartózkodás ellenében, 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. 
 

Narancsik Imre elnök a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
T á r g y : E l ő a d ó : 
  
 
1./  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költség-       Narancsik Imre          
      vetése módosítása                                                                                             elnök   
       
2./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költség-       Narancsik Imre          
      vetése végrehajtása                                                                                           elnök   
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3./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költség-       Narancsik Imre          
      vetési koncepciója                                                                                           elnök   
 
4./ Németbánya Német Nemzetiségi Nap                                                      Narancsik Imre          
                                                                                                                                elnök   
 
5./ Bakony-völgye óvoda SZMSZ, 2012. évi költségvetése végrehajtá-       Narancsik Imre      
     sa, nyitvatartása, tornaterem használata                                                             elnök 
 
 
6./ Pápai Missziós Művek táborozási kérelme                                               Narancsik Imre      
                                                                                                                                 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. 

 
Narancsik Imre 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-testületének határoza-         
 ta:   
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a jelentést a  8, 9, 10, 11 és 12/2013.(II.14.) számú, lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról. 

 
 
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 2012. évi költségvetése                      
                                 módosítása                                                                                                        
   E l ő a d ó :         Narancsik Imre elnök 
 (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Narancsik Imre elnök előterjesztésében elmondja, hogy a 2012. évi zárszámadás elfogadása 
előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2012. évi költségvetése bevételi és kiadási 



 

 

3 

előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsolódóan. A 
hivatal elkészítette a határozat-tervezet módosítását, melyet a képviselők előzetesen meg-
kaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismertette a határozat-tervezetet.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Narancsik Imre elnök kéri, hogy a jövő hétre kapjon információt, hogy jelenleg a Nemzetiségi 
Önkormányzat mennyi pénzeszközzel rendelkezik. 

Kelemen László jegyző ígéretet tesz arra, hogy az információt szolgáltatják. 

Narancsik Imre elnök szerint jó lenne tudni, még az első féléves kötelezettség vállalás szem-
pontjából, hogy mit kellene átütemezni a következő félévre. 

Válasz: 

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, annak nincs jelentősége, hogy első félévben, 
vagy második félévben teljesül a kötelezettség vállalás. Arra kell vigyázni, hogy a tavalyi 
pénzmaradvány kötelezettség vállalással le legyen fedve június 30-ig. 

Hozzászólás: 

Narancsik Imre elnök elmondja, hogy hoztak határozatot a múlt alkalommal arról, hogy 
támogatják a suli netes programot, arról jött ár valami visszajelzés? 

Válasz: 

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, még nem. Fel kell venni a kapcsolatot velük, és 
ha számláznak, akkor fizetünk. Októberi határidőt határoztunk meg. 

Hozzászólás: 

Narancsik Imre elnök elmondja, ha nyáron kapnánk feladatalapú támogatást, akkor a kötele-
zettség vállalás átcsúszik a második félévre. 

Válasz: 

Pósa Istvánné költs. főea. válaszában elmondja, hogy ez nem olyan kötelezettség vállalás, ami 
már tervezve van. 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

   15/2013.(V.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testü- 
   letének határozata: 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. május 2. napján kelt, 2012. évi 
költségvetése módosítását elfogadja. 
A költségvetés módosítás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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  Határidő: 2013. május 24. 
                   Felelős:   Narancsik Imre elnök 
             Kelemen László jegyző 
 

2./ N a p i r e n d :   Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése                      
                                 végrehajtása                                                                                                        
   E l ő a d ó :         Narancsik Imre elnök 
 (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Narancsik Imre elnök előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző által elkészített 2012. évi 
zárszámadást az elnöknek kell beterjeszteni a képviselő-testületnek. A határozat-tervezet 1. 
melléklete azonos a költségvetést módosító határozatunk mellékletével, ezt egészítették ki a 2. 
vagyonmérleg és a 3. pénzmaradvány mellékletekkel. Ezt követően részletesen ismerteti a 
határozat-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök kérdezi, hogy ezt a forgóeszközt vittük át erre az évre? 

Válasz: 

Pósa Istvánné költs. főea. Igennel válaszol a kérdésre. 

Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök javasolja a testületnek, hogy fogadják el a zárszámadást. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

16/2013.(V.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. május 2. napján kelt, 2012. évi 
költségvetése végrehajtását elfogadja. 
A költségvetés végrehajtás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

  Határidő: 2013. május 24. 
                   Felelős:   Narancsik Imre elnök 
             Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d :   Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési                      
                                 koncepciója                                                                                                        
   E l ő a d ó :         Narancsik Imre elnök 
 (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Narancsik Imre elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepcióját, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
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Elmondja, hogy a koncepció tartalmazza a jövő évi terveiket. Javasolja, hogy fogadja el a 
testület. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a koncepció elkészítését követően az 
Országgyűlés október 31.-re módosította a koncepció elkészítésének határidejét. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 17/2013.(V.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testü-  
 letének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 24. napján kelt, 2014. évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja. 
A koncepció a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

  Határidő: 2013. május 24. 
                   Felelős:   Narancsik Imre elnök 
             Kelemen László jegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d :   Németbánya Német Nemzetiségi Nap                                                                                                   
   E l ő a d ó :         Narancsik Imre elnök 
 (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Narancsik Imre elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a nemzetiségi nap programját. 
Javasolja, hogy a költségvetésből 160.000,-Ft-ot biztosítsanak a nemzetiségi nap 
megrendezésére. Kérdezi a polgármester urat, hogy milyen zenét fognak játszani? Artisjusnál 
még le lehet jelenteni? 
 
Válasz: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat a 
rendező. A települési önkormányzat segít a hangosításban. Meg kell kérni egy személyt, hogy 
írja össze a zeneszámok listáját és azt kell benyújtani. 

Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök kérdezi, hogy ezek a jogok hány évre visszamenőleg vonatkoznak? 

Válasz: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a honlapon fent vannak a 
szabályai, el kell olvasni. Ő mondta az ügyintézőnek, idén falunapon Bachot fognak játszani. 

Hozzászólás: 
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Kungl Ignác képviselő kérdezi, hogy mikor kezdenek a Csatlós gyerekek? 

Válasz: 
 

Narancsik Imre elnök válaszában elmondja, hogy 18.00 órakor. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök javasolja a testületnek, hogy a Német Nemzetiségi Nap megren-
dezéséről hozzanak határozatot. 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 18/2013.(V.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testü-  
 letének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 
12. napján megrendezi Németbányán a Német Nemzetiségi Napot, melynek 
megrendezéséhez – költségvetése terhére – 160.000,-Ft-ot biztosít. 
A Nemzetiségi nap programja a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

  Határidő: 2013. május 24. 
                   Felelős:   Narancsik Imre elnök 
             Kelemen László jegyző 
 
 
Narancsik Imre elnök elmondja, hogy szorosan e napirendi ponthoz kapcsolódik a 
nemzetiségi napunkon fellépő Gyöngyvirág Tánccsoporttal kötendő együttműködési 
megállapodás, valamint a fellépők részére nyújtandó támogatások megállapítása. 
Ezt követően részletesen ismerteti Gyöngyvirág Tánccsoporttal kötendő együttműködési 
megállapodás-tervezetet, melyet a jegyző úr készített el. Javasolja a megállapodás 
elfogadását. Kéri a testületet, hogy hatalmazzák fel a megállapodás aláírására.  
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

19/2013.(V.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyöngyvirág 
Tánccsoporttal kötendő Együttműködési Megállapodást elfogadja.  
Felhatalmazza Narancsik Imre elnököt a Megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megál- 
lapodás megkötéséről gondoskodjanak.  
Határidő: 2013. május 10. 

                   Felelős:   Narancsik Imre elnök 
             Kelemen László jegyző 
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Narancsik Imre elnök javasolja, hogy a bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar és a  Gyöngyvirág 
Tánccsoport részére 10.000,-Ft-10.000,-Ft, a bakonyjákói Ifjúsági Tánccsoport részére 
20.000,-Ft támogatást állapítsanak meg. Ők azért kapnák a dupláját, mert hozzájuk tartozik az 
óvodás tánccsoport. A támogatásokat a 2012. évi feladatalapú támogatás fel nem használt 
része terhére, kötelezettségvállalásként javasolja megállapítani. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő egyetért az elnök úr javaslataival, s a Németbányai Kostajger Mihály 
Közhasznú Egyesület részére is 10.000,-Ft támogatás megállapítását javasolja, mert ők is 
részt vesznek a szervezésben. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

20/2013.(V.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a farkasgye- 
                  pűi Gyöngyvirág Tánccsoport részére – a 2012. évi feladatalapú támogatása fel  
                  nem használt része terhére, kötelezettségvállalásként – 10.000,-Ft támogatást álla- 
                  pít meg.  
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  
                  végrehajtásáról gondoskodjanak.  
                  Határidő: 2013. május 12. 
                  Felelős:   Narancsik Imre elnök 
            Kelemen László jegyző 
 
 

21/2013.(V.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a bakonyjákói  
                  Nefelejcs Vegyeskar részére – a 2012. évi feladatalapú támogatása fel nem hasz- 
                  nált része terhére, kötelezettségvállalásként – 10.000,-Ft támogatást állapít meg.  
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  
                  végrehajtásáról gondoskodjanak.  
                  Határidő: 2013. május 12. 
                  Felelős:   Narancsik Imre elnök 
             Kelemen László jegyző 
 
 

22/2013.(V.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a bakonyjákói  
                  Ifjúsági Tánccsoport részére – a 2012. évi feladatalapú támogatása fel nem hasz- 
                  nált része terhére, kötelezettségvállalásként – 20.000,-Ft támogatást állapít meg.  
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  
                  végrehajtásáról gondoskodjanak.  
                  Határidő: 2013. május 12. 
                  Felelős:   Narancsik Imre elnök 
            Kelemen László jegyző 
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23/2013.(V.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbá- 
                  nyai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület részére – a 2012. évi feladatalapú tá- 
                  mogatása fel nem használt része terhére, kötelezettségvállalásként – 10.000,-Ft tá- 
                  mogatást állapít meg.  
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  
                  végrehajtásáról gondoskodjanak.  
                  Határidő: 2013. május 12. 
                  Felelős:   Narancsik Imre elnök 
             Kelemen László jegyző 
 
 
5./ N a p i r e n d :Bakony-völgye óvoda SZMSZ, 2012. évi költségvetése végrehajtása, nyit-                  
                               vatartása, tornaterem használata                                                              
   E l ő a d ó :         Narancsik Imre elnök 
 (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Bakony-völgye óvoda SZMSZ 
 
Narancsik Imre elnök előterjesztésében elmondja, hogy az óvodavezető kereste meg levélben 
a nemzetiségi önkormányzatokat, hogy az SZMSZ-ükkel kapcsolatban gyakorolják 
egyetértési jogukat. Ezt követően részletesen ismertette az óvoda SZMSZ-e német 
nemzetiségi rendelkezésekkel foglalkozó részeinek kivonatát, melyet a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes javasolja az egyetértés megadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

24/2013.(V.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony- 
                  völgye óvoda német nemzetiségi intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata  
                  elfogadásához egyetértését adja. 
                  Az SZMSZ-e német nemzetiségi rendelkezésekkel foglalkozó részeinek kivonata a  
                  határozat mellékletét képezi. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
                  Határidő: 2013. május 24. 
                  Felelős:   Narancsik Imre elnök 
            Kelemen László jegyző 
 
 
b) Bakony-völgye Óvoda  2012. évi költségvetése végrehajtása 
 
Narancsik Imre elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakony-völgye Óvoda 2012. 
évi zárszámadását, melyet Kislődről küldött meg a polgármester. Az előterjesztést  a 
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képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy fogadják el az óvoda 
zárszámadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

25/2013.(V.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony- 
                  völgye óvoda német nemzetiségi intézmény 2012. évi költségvetésének végrehaj- 
                  tásáról szóló, 2012. április 29. napján kelt beszámolót elfogadja.  
                  A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
                  Határidő: 2013. május 24. 
                  Felelős:   Narancsik Imre elnök 
            Kelemen László jegyző 
 
 
c) A Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye nyitvatartási  
    ideje 
 
Narancsik Imre elnök részletesen ismerteti Hegedűsné Patyi Edina óvodavezető kérelmét. 
Elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 83. § 2) bekezdés b) 
pontja szerint nem az intézmény zárva tartásáról, hanem nyitva tartásáról döntenek a fenntartó 
önkormányzatok. Nemzetiségi önkormányzatunknak az egyetértési jogát kell gyakorolnia, 
mert német nemzetiségi intézmény az óvoda. Javasolja, hogy a következő nyitvatartási idő 
megállapításhoz adják meg az egyetértésüket:  
 
Heti nyitva tartás:                                                             Éves nyitva tartás: 
                                         
Hétfő:                          7 ó   -  16.30 ó                        augusztus 9.   -   július 14. 
Kedd:                           7 ó   -  16.30 ó                         
Szerda:                         7 ó   -  16.30 ó                         
Csütörtök:                    7 ó   -  16.30 ó                         
Péntek:                         7 ó   -  16.30 ó        
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

26/2013.(V.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony- 
                  völgye Óvoda Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye alábbi nyitvatartá- 
                  si ideje megállapításához egyetértését adja: 
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Heti nyitva tartás:                                                             Éves nyitva tartás: 

                                         
Hétfő:                          7 ó   -  16.30 ó                        augusztus 9.   -   július 14. 
Kedd:                           7 ó   -  16.30 ó                         
Szerda:                         7 ó   -  16.30 ó                         
Csütörtök:                    7 ó   -  16.30 ó                         

                   Péntek:                         7 ó   -  16.30 ó                         
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
                  Határidő: 2013. május 24. 
                  Felelős:   Narancsik Imre elnök 
            Kelemen László jegyző 
 
 
d) A Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye tornaterem   
    használata 
 
Narancsik Imre elnök elmondja, hogy a már ismertetett kérelemben a tornaterem térítésmen-
tes használatát kérte az óvodavezető a fenntartó önkormányzatoktól, akik ezt határozatukkal  
biztosították az óvoda számára. Javasolja, hogy önkormányzatunk a bakonyjákói volt általá-
nos iskola tornaterme térítésmentes használatának biztosításával, az Óvoda és az iskola ingat-
lan tulajdonos Önkormányzatok közötti megállapodás létrehozásával értsen egyet. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

27/2013.(V.9.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony- 
                  völgye Óvoda Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye részére, a bakony- 
                  jákói volt általános iskola tornaterme térítésmentes használatának biztosításával,                   
                  az Óvoda és az iskola ingatlan tulajdonos Önkormányzatok közötti megállapodás  
                  létrehozásával egyetért. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
             Határidő: 2013. május 24. 
                  Felelős:   Narancsik Imre elnök 
            Kelemen László jegyző 
 
 
Narancsik Imre elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pápai Missziós Művektől táborozás 
céljára megkapja a bakonyjákói volt iskola szabad termeit. Az udvart és a tornatermet, mosdó 
helyiségeket is használhatják. Csak rezsi költséget kell a táborozóknak fizetniük. Ez egy 
országos szintű tábor, Bakonyjákónak sem rossz, ha az ország több részéből idejönnek és 
megismerik a falut.  
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Ezt követően részletesen ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-B-004/1026-
1/2013. számú törvényességi felhívását. Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a felhívásban szereplő 22 napos 
késés az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal egyik jogelődje, a Bakonyjákó, Német-
bánya, Farkasgyepű Községek Körjegyzősége jegyzőjének a mulasztása. A 2013. január 31-i 
jegyzőkönyv február 15. napján, a postazárás után, 15 órára készült el, s csak a hétfői napon 
került postázásra. Kis településeken sajnos nem addig van nyitva a posta, mint városokban. 
Ettől függetlenül, a Kormányhivatal által, a törvényességi felhívásban közölt 4 nap késés nem 
helytálló, véleménye szerint csak 3 nap, mert a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint 15 
napon belül kell feladni az elkészült jegyzőkönyvet, s nem az érkezés ideje számít. Ezt köve-
tően már nem fordult elő késés, s a jövőben is tartani kívánja a törvényi határidőt. 
 
Narancsik Imre elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, bejelentése, 
kérdése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a 
testületi ülést 9 óra 46 perckor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Narancsik Imre Kungl Ignác 
                                elnök jkv. hitelesítő 


