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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. május 

22. napján 8 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, 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. Javasol-
ja, 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 pontot javasolja megtárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ Németbánya szabad téri fedett színpad átalakításának támogatása         Draskovits Balázs 
                                                                                                                               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 pont 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 és 13/2014.(IV.28.) számú, lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Draskovics Balázs elnök ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a 
napirendi pont 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 szabad téri fedett színpad átalakításának támogatása          
   E l ő a d ó :       Draskovics Balázs elnök  
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a polgármester úr a nemzetiségi 
önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a települési önkormányzat által elkészíttetett 
koncepció tervet a németbányai szabad téri színpad átalakításáról, melyet a képviselők 
előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a koncepciót. 
Javasolja, hogy a színpad átalakítását támogassa a nemzetiségi önkormányzat. 
Kéri a képviselőket, hogy a támogatás összegére tegyék meg javaslataikat. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnökhelyettes javasolja, hogy a színpad átalakítását - Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatásnak a terhére 
-  400.000,-Ft-tal támogassa a nemzetiségi önkormányzat. Tavaly a települési önkormányzat 
is támogatta a nemzetiségi önkormányzat által szervezett bécsi kirándulást. Az a kérése a 
polgármester úr felé, hogy az átalakítás elkészülése után legyen megemlítve, hogy a 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatta a fejlesztést. 
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Válasz: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester örömét fejezi ki, hogy ilyen jelentős összegű támogatásban 
gondolkodik az önkormányzat, egyúttal megköszöni a támogatást. Elmondja, hogy a színpad 
átalakítása közös projekt lesz, a nyáron el fogják kezdeni a kivitelezést. A települési 
önkormányzat költségvetésében e célra tervezett előirányzat a támogatással már majdnem 
teljesen lefedezi a beruházást, a fennmaradó részt külső támogatással meg fogja oldani. Az 
elkészült színpad homlokzatára kétnyelvű tábla fogja tudatni az érdeklődőknek, hogy a két 
önkormányzat közösen valósította meg az átalakítást. Mivel a terület - amelyen a színpad 
fekszik – a Veszprémi Főegyházmegye tulajdona, ezért az átalakításhoz a hozzájárulásuk 
szükséges. Ők szívesen veszik, hogy a település fejleszti, átalakítja a fedett színpadot, 
megadják a hozzájárulásukat. Az átalakítás nem építési engedély köteles. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 14/2014.(V.22.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai szabad téri színpad átalakítására, fejlesztésére – Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatásnak a terhére  - 400.000,-Ft támogatást biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

  Határidő: 2014. június 6. 
  Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
             Kelemen László jegyző 
 
 
Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy 
hozzászólása? 
 
Hozzászólások:  
 
Kungl Ignác képviselő kérdezi a polgármester urat, hogy a másik színpad kialakításával kap-
csolatban mit tud mondani? Javasolja, hogy a Bakonyjákói Német Nemzetiségi Vegyes Karral 
kössenek együttműködési megállapodást. A nemzetiségi önkormányzat nagyobb összeggel 
támogathatná a kar működését, ők pedig 3-4 fő énekest biztosíthatnának a németbányai teme-
tésekre. A németbányai temetőben nyugszik a németbányai nemzetiségi hagyományok ápolá-
sában jelentős szerepet játszó Polt Etelka tanítónő, akinek a sírja gondozását, alkalmanként 
virágok elhelyezését javasolja. A tanítónőnek nincsenek hozzátartozói, rokonai, akik a sír 
gondozását vállalhatnák. 
 
Narancsik Imre elnökhelyettes kérdezi, hogy a falugondnoki autóbusszal szállíthatók-e a 
vegyes kar tagjai a németbányai temetésre, ha az együttműködés megvalósul? 
 
Válasz:  
 
Draskovics Balázs elnök Kungl Ignácnak válaszolva elmondja, hogy a vegyes karral való 
együttműködést megbeszélik a vezetőjükkel, s visszatérnek a támogatás kérdésére. 
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Blaskovits Zoltán polgármester Kungl Ignácnak válaszolva elmondja, hogy a kemence és a 
patak mellett tervezik a négyszögletes, dobogós, emelt színpad felállítását, melynek teteje 
nem, csak egy falazott része lesz. A tetőt már nem tudták pályázati részből finanszírozni. 
Narancsik Imre elnökhelyettesnek a kérdésére igennel válaszol. A sírgondozás nemes felada-
táról javasolja a döntés meghozatalát. A települési önkormányzat is segíteni fogja a gondo-
zást. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 15/2014.(V.22.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a németbá-
nyai nemzetiségi hagyományok ápolásában jelentős szerepet játszó néhai Polt 
Etelka tanítónő németbányai temetőben lévő sírja gondozásának vállalását, alkal-
manként virágok elhelyezését határozza el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

  Határidő: Folyamatos. 
  Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
             Kelemen László jegyző 
  
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a testületi ülést 8 óra 23 perckor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

                       Draskovics Balázs                          Narancsik Imre 
                                elnök  jkv. hitelesítő 
 
 


