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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 
     Képviselő-testülete 8581 Németbánya 
 

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

november 14. napján 10 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház, polgármesteri hivatal 
 
Az ülés típusa: Rendes 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Draskovics Balázs elnök és Narancsik Imre elnök-helyettes. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
      -     Blaskovits Zoltán polgármester 
      -     Kelemen László jegyző 
      -     Baksa Gizella jkv. vezető 
 
A lakosság részéről megjelent: 1 fő. 
 
Draskovics Balázs elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Kungl Ignác képviselő hiányzik, 
aki operáción esett át, előre jelezte, hogy nem tud mai ülésen részt venni.          
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Narancsik Imre elnök-helyettest jelöljék ki. 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes 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 hatá-
rozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző-
könyv hitelesítésére Narancsik Imre elnök-helyettest jelöli ki. 

 
Draskovics Balázs 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 2013. háromne-          Draskovics Balázs 
     gyedévi költségvetési gazdálkodásáról tájékoztató                                           elnök 
                                                                                                            
2./ Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvoda-           Draskovics Balázs 
     fenntartó Társulás 2013. évi költségvetése                                                        elnök 
                                                                
3./ Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvoda-           Draskovics Balázs 
     fenntartó Társulás 2013. évi költségvetése finanszírozása                                 elnök 
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4./ Adászteveli Óvoda 2013. háromnegyedévi költségvetési gazdálko-        Draskovics Balázs 
     dásáról tájékoztató                                                                                           elnök 
                                  
5./ Bakony-völgye Óvoda 2013. évi költségvetése elszámolása                    Draskovics Balázs         
                                                                                                                             elnök 
 
6./ Vegyes ügyek                                                                                         Draskovics Balázs         
                                                                                                                             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. 

 
Draskovics Balázs 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 ha- 
 tározata:   
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a jelentést a 13/2013.(III.29.), 30/2013.(VI.26.), 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39 és 40/2013.(IX.12.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Draskovics Balázs 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. háromnegyed- 
                                 évi költségvetési gazdálkodásáról tájékoztató                                            
   E l ő a d ó :       Draskovics Balázs elnök  
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartási törvény szerint 
az elnöknek tájékoztatni kell a képviselő-testületet a Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat éves gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről. A képviselők a 
tájékoztatót előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismertette a 
tájékoztatót. Javasolja, hogy a tájékoztatót fogadják el. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 2 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 41/2013.(XI.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. háromnegyedévi költségvetési gazdál-
kodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.     
A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.                                                         
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

  Határidő: 2013. november 29. 
                   Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
             Kelemen László jegyző 
 
 
2./ N a p i r e n d : Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvodafenn- 
                                 tartó Társulás 2013. évi költségvetése                                                         
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök      
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a társulás 2013. július 1. napjával 
alakult meg. Normatív finanszírozása augusztus végén változott meg, ezért csak most állt 
össze a költségvetése, mely magába foglalja a német nemzetiségi intézmény, az Adászteveli 
Óvoda költségvetését. Ezért a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak szükséges a 
költségvetés elfogadásához az egyetértés megadása. A költségvetést a Társulási Tanács már 
elfogadta. A képviselők a költségvetést – melyet a hivatal dolgozói készítettek el - előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismertette a költségvetést 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:                                              
 
Narancsik Imre elnök-helyettes javasolja a költségvetés elfogadásához az egyetértés 
megadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 42/2013.(XI.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel, 
Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvodafenntartó Társulás 2013. évi 
költségvetése elfogadásához egyetértését adja.  
A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.                                                                                    
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

  Határidő: 2013. november 29. 
                   Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
             Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d : Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvodafenn- 
                                 tartó Társulás 2013. évi költségvetése finanszírozása                                                      
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a társulási megállapodás 11.2 
pontja alapján az érintett fenntartó önkormányzatok 2013. évben finanszírozási megállapodást 
kötnek a társulás, azon belül pedig a nemzetiségi óvoda működtetésére. A Társulási Tanács 
által jóváhagyott megállapodást a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei hagyják 
jóvá, s szükséges Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának az egyetértés meg-
adása is, mivel az óvoda német nemzetiségi intézmény. A képviselők a finanszírozási 
megállapodást előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismertette 
a finanszírozási megállapodást. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:                                              
 
Narancsik Imre elnök-helyettes javasolja a finanszírozási megállapodás elfogadásához az 
egyetértés megadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 43/2013.(XI.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel, 
Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvodafenntartó Társulás 2013. évi 
költségvetése finanszírozása elfogadásához egyetértését adja.  
A finanszírozási megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.                                                         
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

  Határidő: 2013. november 29. 
                   Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
             Kelemen László jegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d : Adászteveli Óvoda 2013. háromnegyedévi költségvetési gazdálkodá- 
                                sáról tájékoztató                                                                                            
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartási törvény szerint 
az elnöknek tájékoztatni kell a képviselő-testületet a német nemzetiségi Adászteveli Óvoda 
éves gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről. A képviselők a tájékoztatót előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismertette a tájékoztatót. Javasolja, 
hogy a tájékoztatóval értsenek egyet. 
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: 
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 44/2013.(XI.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászte-
veli Óvoda 2013. háromnegyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató 
elfogadásához egyetértését adja.  
A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.                                                                                    
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

  Határidő: 2013. november 29. 
                   Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
             Kelemen László jegyző 
 
 
5./ N a p i r e n d : Bakony-völgye Óvoda 2013. évi költségvetése elszámolása                     
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Bakony-völgye óvoda 2013. 
június 30-ig működött Németbánya Község Önkormányzat társfenntartásában, ezt követően új 
társulás alakult. A félévig tartó költségvetése elszámolását megküldte Kislőd Község 
Önkormányzata. Mivel német nemzetiségi intézményről van szó, ahol a németbányai német 
nemzetiségi általános iskolás diákok is tanultak, a költségvetés elszámolásához szükséges a 
Nemzetiségi Önkormányzatnak az egyetértés megadása is. A képviselők a költségvetés 
elszámolását előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az elszámolás 
elfogadásához adják egyetértésüket. 
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: 
 

 45/2013.(XI.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony 
völgye Óvoda 2013. évi költségvetése elszámolása elfogadásához egyetértését 
adja.  
Az elszámolás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.                                                                                    
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

  Határidő: 2013. november 29. 
                   Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
             Kelemen László jegyző 
 
 
6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek                     
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Szóbeli és írásbeli előterjesztések.) 
 
a) Ádventi falukirándulás 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy 2013. december 7. napjára 
tervezik Bécsbe a falukirándulást, ami szombati napra esik. Az ajkai Viva Tours Kft. buszával 
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mennének, melynek költsége a megtett km-től függ, kb.155 ezer Ft lesz. A Fertődi kastélyban 
lenne egy tárlatvezetés, majd egy kis településen, Ágfalván tekintenének meg egy német 
tájházat. Bécsben megnéznék a Szépművészeti Múzeumot. Ezt követően a bécsi belvárosban 
lenne városnézés. Estefelé, 19 órakor indulnának haza. 21 órakor, Téten, a Kisfaludy Panzió 
és Étteremben lesz a vacsora. Három fajta menüt rendeltünk. Egyik Gordon Bleu (tejszínes, 
gombás szelet) vegyes körettel és vegyes salátával. A vegetáriánus tál sajtokból és 
zöldségekből áll, vegyes körettel és vegyes salátával. Végül lenne gyermek menü is (kis adag 
párizsi csirkemell) vegyes körettel. Az útiköltséget, múzeumi belépőket és a vacsorát 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata fedezi. Az italokat mindenki saját 
költségére fogyaszthatja. Az étterem kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy az út 
mellett legyen. Németbánya Község Önkormányzata 60.000,-Ft-tal támogatta a falukirándulás 
megszervezését. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes javasolja, hogy hozzanak határozatot az Ádventi 
falukirándulás megszervezéséről, melyre biztosítsanak 600 ezer Ft előirányzatot. Németbánya 
Község Önkormányzata 60.000,-Ft-os támogatását külön határozatban, köszönettel fogadják 
el. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy az együttműködés szándé-
kának deklarálása mellett a támogatás felajánlásának legfőbb célja az volt, hogy a résztvevők-
nek ne kelljen a kiránduláshoz kapcsolódóan hozzájárulást fizetni, így az valóban közösségi 
eseménnyé váljon. Örül annak, hogy e céljuk ily módon megvalósulhat. Sok sikert kíván a 
szervezőknek a program lebonyolításához. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

 46/2013.(XI.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megszervezi 
Bécsbe, 2013. december 7. napjára  tervezett Ádventi falukirándulást, melynek 
költségeire – költségvetése terhére - 600.000,-Ft előirányzatot biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak.  
Határidő: 2013. december 7.  
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 

             Kelemen László jegyző 
 
 

47/2013.(XI.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bécsi, 
2013. december 7. napjára  tervezett Ádventi falukirándulás megszervezéséhez 
köszönettel elfogadja Németbánya Község Önkormányzat 60.000,-Ft-os támoga-
tását. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  

                   Határidő: 2013. november 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
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             Kelemen László jegyző 
 
 
b) Járási kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezete 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója levelét és a Pápai Járás kötelező felvételt biztosító, 
nemzetiséghez tartozó gyermekek iskolai nevelés-oktatását ellátó általános iskolák 
körzethatárainak tervezetét. Javasolja, hogy a tervezethez adják egyetértésüket.                 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

48/2013.(XI.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015. 
tanévre szóló, Veszprém megye – Pápai Járás kötelező felvételt biztosító, 
nemzetiséghez tartozó gyermekek iskolai nevelés-oktatását ellátó általános iskolai  
körzethatárai tervezetéhez egyetértését adja. 
A tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  

                   Határidő: 2013. november 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 

             Kelemen László jegyző 
 
 
c) Adászteveli Óvoda SZMSZ véleményezése 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a német nemzetiségi 
intézményük, az Adászteveli Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a vezető 
elkészítette, a képviselők előzetesen áttanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismertette 
az SZMSZ-t. Javasolja, hogy az SZMSZ elfogadásához adják egyetértésüket. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
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: 
 

49/2013.(XI.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda 2013. évben elkészített Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásához egyetértését adja. 
Az SZMSZ a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
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                   Határidő: 2013. november 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 

             Kelemen László jegyző 
 
d) Kiadvány megjelentetés 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Simon István Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola támogatási kérelmét. Javasolja, hogy 5.000,-Ft-tal  
támogassák a német nemzetiségi intézmény kiadványa megjelentetését. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért az elnök úr javaslatával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 50/2013.(XI.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Ajkarendeki Simon István Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 100 
év történetét bemutató jubileumi kiadványa megjelentetésére – költségvetése 
terhére – 5.000,-Ft támogatást biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  

                   Határidő: 2013. november 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 

             Kelemen László jegyző 
 
 
e) Chriskindspiel megszervezése 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a gyermekekkel Betlehemes 
hagyományőrző kis műsort adnának elő a németbányai polgároknak. A gyerekek házról-házra 
járnának, német dalokat énekelnének. Javasolja, hogy a Chriskindspiel megszervezéséről 
hozzanak határozatot. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Ujvári Szilvia  hozzászólásában elmondja, hogy a gyermekek által előadandó német dalokat ő 
fogja betanítani. Köszöni a testületnek, hogy a kezdeményezést támogatja. 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes javasolja a testületnek, hogy Ujvári Szilviát kérjék fel 
német dalok betanításának elvégzésére s a gyermekek szereplésének irányítására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján,  
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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 51/2013.(XI.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben, 
Németbánya községben megszervezi a Chriskindspielt. 
Felkéri Ujvári Szilvia Németbánya, Kossuth u. 53. szám alatti lakost, hogy a 
német dalok betanítását végezze el, s a gyermekek szereplését irányítsa. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  

                   Határidő: 2013. december 23. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 

             Kelemen László jegyző 
 
 
f) Német nyelvű szótár Karácsonyi ajándékozása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy Ujvári Szilvia kereste meg a 
testületi ülés előtt, s azt javasolta, hogy a képviselő-testület német nyelvű kisszótárt 
ajándékozzon a németbányai általános iskolás gyermekeknek. Jelenleg a DUDEN kiadótól 
jelent meg a legjobban használható szótár. Kérdezi Szilviától, hogy mennyibe kerül a szótár? 
 
Hozzászólások: 
 
Ujvári Szilvia  hozzászólásában elmondja, hogy 3.000,-Ft-ba kerül egy szótár, családonként 
javasol egy szótárt támogatni. Az összes költség 30.000,-Ft lenne. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy hangos szótárak is vannak már a boltokban, 
erről mi a véleménye Szilviának? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia  válaszában elmondja, hogy a gyermekeknek kézzel fogható szótár kell, amit 
tudnak forgatni a tanulmányaik során. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján,  
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 52/2013.(XI.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai családok részére, karácsonyi ajándékként – költségvetése terhére - a 
DUDEN kiadó gondozásában megjelent, német nyelvű kisszótárt vásárlását 
határozza el, 30.000,-Ft értékben. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak.  

                   Határidő: 2013. december 23. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 

             Kelemen László jegyző 
 
 
g) Szilveszteri Wurstfest 
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Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy felvetődött egy szilveszteri 
Wurstfest megszervezése is a képviselők felé. Húsból kolbászt töltenének, lenne forralt bor. A 
rendezvény költségére javasol 50.000,-Ft-ot előirányozni. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy a rendezvény a faluházban 
lenne. Kolbásztöltés közben beszélgetnének, ami a vége felé bulizásba menne át. Táncolná-
nak, közösen köszöntenék az újévet. A rendezvényen résztvevők hoznák az innivalót, süte-
ményeket, a Nemzetiségi Önkormányzat pedig a zeneszolgáltatás és a kolbászkészítés költsé-
geit vállalná.  
 
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a faluházat természetesen 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a települési önkormányzat. Azt kéri az elnök úrtól, 
hogy a faluház igénybevételére nyújtsanak be kérelmet, amire lehet reagálni. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján,  
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 53/2013.(XI.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben 
Németbányán megszervezi a „Szilveszteri Wurstfest” rendezvényt, melynek 
zeneszolgáltatás és a kolbászkészítés 50.000,-Ft-os költségét – költségvetése 
terhére – átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak.  

                   Határidő: 2013. december 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 

             Kelemen László jegyző 
 
 
h) Ádventi gyertyagyújtás rendezvény megszervezése 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy Ádvent várását gyertyagyújtó 
rendezvénnyel szeretnék megünnepelni. A rendezvénynek a faluház adhatna helyet. Süte-
mény, tea és forralt bor lenne felszolgálva a vendégeknek. A felnőttek műsort adnának a gye-
rekeknek, s három gyermek szereplésével a gyerekek is műsorral köszöntenék a felnőtteket. 
Javasolja, hogy hozzanak határozatot a rendezvény megszervezéséről. 
 
Hozzászólások: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a faluházat természetesen 
ehhez a rendezvényhez is rendelkezésre bocsátja a települési önkormányzat, de itt is kéri a 
kérelem benyújtását, hogy a szabályzatoknak megfeleljenek. 
  
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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 54/2013.(XI.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben 
Németbányán megszervezi az „Ádventi gyertyagyújtás” rendezvényt, melynek 
zeneszolgáltatás és a kolbászkészítés 50.000,-Ft-os költségét – költségvetése 
terhére – átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak.  

                   Határidő: 2013. december 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 

             Kelemen László jegyző 
 
 
Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy 
hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök kéri Blaskovits Zoltán polgármester urat, hogy tájékoztassa a 
jelenlévőket, hogyan áll a temető felújítás. 
 
Válasz: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ebben a hónapban még elkészül 
a bevezető út és a temető kerítés felújítása. Az a tábla, melyet a NNNÖ-vel közösen terveznek 
elhelyezni, nem azonos a projekt megvalósításához kapcsolódó kötelező arculati elemmel. A 
közös táblát véleménye szerint a teljes beruházás lezárásakor kellene kihelyezni. Jó lenne a 
korábban már említett, faragott-festett keretbe foglalni. 
 
Hozzászólások: 
 
Ujvári Szilvia  hozzászólásában elmondja, hogy nagyon ötletes táblát látott a Földhivatalnál, 
ahol agyagba foglalták a táblát, s így építették be az épület falába. Közösen ki kellene találni a 
formáját, lényeg az, hogy időtálló legyen. 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes véleménye szerint fontos az is, hogy az utcanév táblákkal is 
egy stílusban legyen a tábla. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy az Artisjus egyesület kereste meg levélben, 
s az emlékmű-avatáson történt zeneszolgáltatás után akart fizettetni a települési 
önkormányzattal jogdíjat. Tájékoztatta az ügyintézőt, hogy a programot nem az önkormányzat 
szervezte, s az avatáson nem volt zeneszolgáltatás. A 2010. évben rendezett Bakonydraco 
fesztivál zeneszolgáltatása után is kértek díjat. Németbányán az utóbbi időben a közösség 
igényének megfelelően, leggyakrabban autentikus népzene kísérti a rendezvények 
programjait. A zenés-táncos rendezvényeket be kell jelenteni, így kisebb fizetési 
kötelezettséggel megússza a szervező. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt,  Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a testületi ülést 10 óra 48 perckor bezárja. 
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Kmf. 

 
 
 

                       Draskovics Balázs                          Narancsik Imre 
                                elnök  jkv. hitelesítő 


