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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5. napján 8 óra 
30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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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 2014. 

február 5. napján 8 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház, polgármesteri hivatal 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Draskovics Balázs elnök, Narancsik Imre 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. 
 
Draskovics Balázs elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. A rend-
kívül ülés összehívására a költségvetés beterjesztésének határideje miatt volt szükség.          
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, egy tartózkodás ellenében, 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 2014. évi költ-          Draskovits Balázs 
     ségvetése                                                                                                          elnök 
                                                                                                            
2./ Adászteveli Óvoda 2014. évi költségvetése                                            Draskovits Balázs 
                                                                                                                               elnök 
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3./ Együttműködési megállapodás módosítása                                               Draskovits Balázs 
                                                                                                                                elnök 
                                                                                                 
4./ Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitvatartási ideje              Draskovits Balázs 
                                                                                                                                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. 

 
Draskovics Balázs 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 ha- 
 tározata:   
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a jelentést az 51, 52, 53 és 54/2013.(XI.14.), 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63 
és 64/2013.(XII.19.) 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 2014. évi költségve-                          
                                 tése                                                                                                                                                                                                                     
   E l ő a d ó :       Draskovics Balázs elnök  
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy az Áht. előírása szerint a 2014. 
évi költségvetést 2014. február 5. napjáig kell beterjeszteni tárgyalásra a képviselő-testület 
elé. A költségvetés-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Sajnos 
az állami finanszírozás csökkent. Év közben kaphatnak feladatalapú támogatást, ami ja-
víthatna a költségvetésen. Tavaly egy millió forintnál nagyobb támogatást kaptak a feladat-
alapú támogatási keretből. Németbányán sok nemzetiségi program zajlott, ami megalapozza a 
támogatási igényt. Pénzmaradványból a kötelezettségvállalással terhelt összegből a Szent An- 
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tal szobor felújításra kerül. Ezt követően részletesen ismerteti a költségvetés-tervezet. Javasol-
ja, hogy a költségvetést fogadják el. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 1/2014.(II.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését elfogadja. 
A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
  Határidő: 2014. február 21. 
  Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
             Kelemen László jegyző 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda 2014. évi költségvetése 
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök      
     (Írásbeli előterjesztés.) 

Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy az Áht. előírása szerint a 2014. 
évi költségvetést 2014. február 5. napjáig kell beterjeszteni tárgyalásra a képviselő-testület 
elé. A német nemzetiségi intézmény költségvetés-tervezetét Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak véleményezni kell. A költségvetés-tervezetet a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a költségvetést, s javasolja 
annak elfogadásához az egyetértés megadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnökhelyettes támogatja az elnök úr javaslatát. 

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

 2/2014.(II.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adász-
teveli Óvoda 2014. évi költségvetése elfogadásához egyetértését adja.  
A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.                                                                                                                                                                                
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

  Határidő: 2014. február 21. 
                   Felelős:  Draskovics Balázs elnök 
            Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d :  Együttműködési megállapodás módosítása                                                 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Szóbeli előterjesztés.) 

Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Község 
Önkormányzata 2014. évben együttműködési megállapodást kötött Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával. A megállapodást minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. 
A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a jogszabályváltozás miatt a költségvetési 
koncepció elkészítésének határideje április 30-ról október 31-re módosult, s ezt a változást át 
kell vezetni a megállapodáson. Ehhez kapcsolódóan, a „Vegyes rendelkezések” között 
szereplő véleményezési határidő május 15-ről november 15-re módosulna. Ezen kívül az 
elnök személye is változott, amit át kell vezetni a megállapodáson. A módosított 
megállapodás-tervezetet a hivatal egységes szerkezetbe foglalta. A megállapodás-tervezetet a 
képviselők megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a 
megállapodást. Javasolja, hogy a megállapodást fogadják el. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnökhelyettes hozzászólásában elmondja, hogy támogatja a megállapodás 
elfogadását, amely illeszkedik a jogszabályi változásokhoz. 

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

 3/2014.(II.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Község Önkormányzatával kötött, egységes szerkezetbe foglalt, 2014. január 31. 
napján kelt, módosított együttműködési megállapodást elfogadja.  
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.                                                                                                                                                   
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

  Határidő: 2014. február 21. 
                   Felelős:  Draskovics Balázs elnök 
            Kelemen László jegyző 
 
4./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitvatartási ideje                
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Szóbeli előterjesztés.) 

Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja szerint az intézmény nyitva tartásáról a fenntartó 
önkormányzatnak kell döntenie. A bakonyjákói tagóvoda vezetőjének javaslata alapján, a 
Bakonyjákói Tagóvoda nyitva tartását a fenntartó Bakonyjákó Község Önkormányzata 
következők szerint határozta meg: 

     Napi nyitva tartás:                   Hétfő – Péntek:                         7.00 – 16.30 óra 

     Éves nyitva tartás:          2014.01.01. – 2014.07.11,     2014.08.11. – 2014.12.31. 

A takarítási szünet egy hónapos, amely alatt megújul az óvoda. Javasolja a testületnek, hogy 
értsenek egyet a meghatározott nyitva tartással. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 4/2014.(II.5.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adász-
teveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája alábbi nyitva tartásához az egyetértését 
adja: 

                          Napi nyitva tartás:                   Hétfő – Péntek:              7.00 – 16.30 óra 

                          Éves nyitva tartás:     2014.01.01. – 2014.07.11,     2014.08.11. – 2014.12.31. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                             
                   Határidő: 2014. február 21. 
                   Felelős:  Draskovics Balázs elnök 
            Kelemen László jegyző 
 
 
Draskovics Balázs elnök elmondja, hogy az ARTISJUS jogvédő egyesület levélben kereste 
meg a nemzetiségi önkormányzatot, hogy a 2013. május 12. napján, Németbányán megtartott 
„Emlékmű avatás” rendezvényen elhangzott zeneszolgáltatás után fizessék meg a jogdíjat. A 
jegyző úr segítségével válaszolt nekik, hogy az említett rendezvényen zeneszolgáltatás nem 
volt, ezért Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának az ARTISJUS felé adatszol-
gáltatási kötelezettsége sem keletkezett. Megindokolta, hogy a németbányai németek kitelepí-
tése felújított emlékműve avatásán megemlékező beszédek hangzottak el, Németbánya Köz-
ség Önkormányzata és Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselői koszorú-
zását követően a jelenlévők elénekelték a német és a magyar Himnuszt, s ezzel a megemléke-
zés véget ért. 
 
Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy 
hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt,  Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a testületi ülést 8 óra 55 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

                       Draskovics Balázs                          Narancsik Imre 
                                elnök  jkv. hitelesítő 


