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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 óra 
15 perckor 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 

30. napján 8 óra 15 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli 
 
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 
      -     Baksa Gizella jkv. vezető 
 
A lakosság részéről megjelent: 1 fő. 
 
Narancsik Imre elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. 
Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülést azért kellett összehívni, mert az óvoda társulásokkal 
kapcsolatos döntést még májusban, a települési Önkormányzat döntése előtt meg kell hozni. 
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./  Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás megszüntetése, új óvoda-      Narancsik Imre          
      fenntartó társulás létrehozása                                                                         elnök   
                             
2./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének lemon-       Narancsik Imre          
     dása                                                                                                                   elnök   
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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 a soron 
következő rendes ülésre fog a beszámoló elkészülni. 
 
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 :   Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás megszüntetése, új óvodafenn- 
                                 tartó társulás létrehozása                                                                
   E l ő a d ó :         Narancsik Imre elnök 
 (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Narancsik Imre elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Bakony-völgye Óvodafenntartó 
Társulás a fenntartó községek közigazgatási területén is működő óvodák közös üzemeltetésére 
és fenntartására jött létre. A társulási normatíva az idei évtől megszűnt. A helyi önkormány-
zatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 2013. janu-
ár 1. napján hatályát veszítette. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 146. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépése előtt kötött önkor-
mányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény ren-
delkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül, 
azaz legkésőbb 2013. június 30-ig. A Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás is felülvizsgá-
lati kötelezettség alá esik, jelenlegi jogi személyiség nélküli formájában 2013. június 30-át 
követően nem működhet. A felülvizsgálat eredményeként a társulásban részt vevő önkor-
mányzatok dönthetnek a társulás megszüntetéséről, vagy a korábbi társulási megállapodás 
módosításáról. Az eddig jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulások ese-
tében (a Ttv. 8. ill. 9. § alapján létrejött társulások) a felülvizsgálat eredményeképpen szüksé-
ges 

-  a Mötv. szabályai szerinti jogi személyiségű társulássá történő átalakítása, és a törzs-
könyvi nyilvántartásba történő bejegyzése, vagy  

- a társulás felmondása. 

Az Mötv. szerint a kiválásról, ill. csatlakozásról 6 hónappal korábban, minősített többséggel 
meg kell meghozni a döntésüket, viszont oktatási-nevelési intézményt átszervezni csak úgy 
lehet, ha május végéig meghozzák a döntésüket a fenntartó települési önkormányzatok, s júli-
us, vagy augusztus hónapban szervezik át. Mivel a 6 hónappal korábbi döntést már nem tud-
ják teljesíteni, csak egy járható út maradt: a jelenlegi társulás megszüntetése, s új társulás lét-
rehozása. Határozatuk meghozatala előtt be kell szerezniük az érintett német nemzetiségi ön-
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kormányzatok egyetértését, mivel német nemzetiségi intézmény a bakonyjákói óvoda. Szülői 
Munka Közösségek és Alkalmazotti Közösségek véleményeit is be kell szerezni az átszerve-
zéshez. A javasolja a képviselő-testületnek, hogy a következő határozatot hozza meg a testü-
let: 

 1. Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Né-
metbánya Község Önkormányzata azon szándékával, hogy a Bakony-völgye 
Óvodafenntartó Társulást (székhely: 8446 Kislőd, Hősök tere 1.) 2013. június 30-
ával megszünteti. 

2. A Képviselő-testület Németbánya Község Önkormányzatának azzal a szándékával 
egyetért, hogy a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás Megszüntető okiratát el-
fogadja. 

              3. A Képviselő-testület egyetért Németbánya Község Önkormányzatának azzal a 
szándékával is, hogy 2013. július 1-jétől az Mötv. 13. § (1) 6. pontjában meghatá-
rozott óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladatról új társulási formában, 
Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvodafenntartó Társulása 
útján gondoskodik. 

 
A társulás munkaszervezete feladatát az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal fogja el-
látni. Természetesen a társulás jogszabálynak megfelelő átalakításáról is gondoskodni kell, 
mely feladatot a jegyző és a polgármesterek végzik el.                                                            
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes támogatja a javaslatot. 

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

   28/2013.(V.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-tes- 
   tületének határozata: 
   1. Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért  

Németbánya Község Önkormányzata azon szándékával, hogy a Bakony-völgye    
Óvodafenntartó Társulást (székhely: 8446 Kislőd, Hősök tere 1.) 2013. június 
30-ával megszünteti. 

     2. A Képviselő-testület Németbánya Község Önkormányzatának azzal a szándé-   
          kával egyetért, hogy a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás megszüntető  
          okiratát elfogadja. 

                   3. A Képviselő-testület egyetért Németbánya Község Önkormányzatának azzal a  
                        szándékával is, hogy 2013. július 1-jétől az Mötv. 13. § (1) 6. pontjában meg- 
                        határozott óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladatról új társulási formá- 
                        ban, Adásztevel, Bakonyjákó, Farkasgyepű, Homokbödöge és Németbánya 
                        Óvodafenntartó Társulása útján gondoskodik. 

      A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről  
      értesítsék.  
      Határidő: Azonnal 

                    Felelős:   Narancsik Imre elnök 
               Kelemen László jegyző 
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2./ N a p i r e n d :   Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének lemondása                                                                                                                   
   E l ő a d ó :         Narancsik Imre elnök 
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Narancsik Imre elnök előterjesztésében elmondja, korábban már jelezte, hogy a Németbánya 
Német Nemzetiségi Nap megszervezését követően lemond az elnöki tisztségéről. Az ősszel 
sokkal több pedagógiai munkából fakadó elfoglaltsága lesz, nem lesz ideje az elnöki teendők 
elvégzésére. Az ezévi munkák többsége elvégzésre került. Még a feladatalapú támogatásból 
maradt összegre kell majd kötelezettséget vállalnia a testületnek. Megígéri, hogy képviselő-
ként minden tapasztalatával és tudásával segíteni fogja a testület munkáját. A tavalyi pénz- 
maradványból még maradt pár tízezer forint. Kéri jegyző urat, hogy a következő ülésre a pon-
tos összegről tájékoztassa a testületet. Az önkormányzat, ha megfinanszírozná vehetnénk egy 
komolyabb, két oldalról megközelíthető szekrényt. Volt egy komolyabb könyvadomány egy 
osztrák ingatlan tulajdonostól, már tudnánk is valamit rátenni a polcra. Ezzel is közelebb jut-
nánk a hagyományőrzéshez. Jó lenne majd bevonni német ajkú embereket, ők is jelentkezze-
nek be a könyvtárba, mint olvasók. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni az elnök úr eddigi munkáját, s a jövőben is szá-
mít a tapasztalataira, segítségére. Örömét fejezi ki, hogy képviselőként tovább dolgozik a tes-
tületben. Véleménye szerint a testület munkájába be kellene vonni a következő ciklusban el-
nöki feladatot vállaló személyeket, hogy szerezzenek tapasztalatot a testületi munka vonatko-
zásában. 

Kelemen László jegyző javasolja a testületnek, hogy fogadják el az elnök úr lemondását. A 
jövőben az elnök-helyettes látja el az elnöki feladatokat addig, amíg az új elnök 
megválasztásra kerül. Előzetesen tájékoztatta az elnök urat, hogy az elnöki tisztségről való 
lemondása nem vonható vissza. Amennyiben nem sikerül elnököt választani, akkor a 
következő ülésen újra meg kell próbálni. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

29/2013.(V.30.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Narancsik 
Imre elnök elnöki tisztségéről történő lemondását 2013. május 30. napjával 
elfogadja. 
Felkéri Draskovics Balázs elnök-helyettest, hogy 2013. május 31. napjától – az új 
elnök megválasztásáig - az elnöki feladatokat lássa el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

  Határidő: 2013. június 14. 
                   Felelős:   Draskovics Balázs elnök-helyettes 
             Kelemen László jegyző 
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Narancsik Imre elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, bejelentése, 
kérdése? 
 
Hozzászólások: 
 
Kungl Ignác képviselő kéri Narancsik Imre elnököt, hogy értékelje ki a Németbánya Német 
Nemzetiségi Napot. 
 
Narancsik Imre elnök hozzászólásában elmondja, nagyon kellemetlen volt, hogy Maria Todte 
asszony nem egyeztetett vele a nemzetiségi nap szervezésével kapcsolatban. A szereplő 
együttesek, az óvodások nagyon jól végezték a dolgukat. A gulyás és babgulyás főzés is 
sikerült, a mennyiség is elég lett. A fűszereknél van maradvány készletünk, télen majd lehet 
csinálni egy kolbásztöltést. A tervezett költségeket 40 e. Ft-tal túllépték, de ez még belefér a 
költségvetésükbe. A rendezvény összességében jó volt, a média felületeken, a Neue Zeitung-
ban is megjelent egy cikk.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt,  megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a 
testületi ülést 8 óra 30 perckor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Narancsik Imre Kungl Ignác 
                                elnök     jkv. hitelesítő 


