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Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25. 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. 

szeptember 25. napján 8 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház, polgármesteri hivatal 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Draskovics Balázs elnök és Kungl Ignác képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
      -     Blaskovits Zoltán polgármester 
      -     Kelemen László jegyző 
      -     Diós Nikoletta 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 Narancsik Imre elnök-helyettes 
hiányzik, aki munkahelyi elfoglaltságára hivatkozva, előzetesen kimentette magát. 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Kungl Ignác képviselőt 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. I. félévi  Draskovits Balázs  

 költségvetési tájékoztatója  elnök 
                                                                                                                
2./ Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartási ideje Draskovits Balázs 
 és indítható óvodai csoportok meghatározása véleményezése elnök 
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3./ Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája Éves Munka- Draskovits Balázs 
     Terve véleményezése  elnök 
 
4./Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezéséről Draskovits Balázs 
     tájékoztató  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 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 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 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 és 25/2014.(VII.31.) 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. I. félévi költ-

ségvetési tájékoztatója 
   E l ő a d ó :       Draskovics Balázs elnök   
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Németbánya Német Nem-
zetiségi Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, melyet az 
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai készítettek. A tájékoztatót a képvise-
lők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a tájékoztató elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 2 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 26/2014.(IX.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbá-
nya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló, 
2014. szeptember 22. napján kelt tájékoztatóját elfogadja. 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

  Határidő: 2014. október 10. 
  Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
             Kelemen László jegyző 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartásai ideje és 

indítható óvodai csoportok meghatározása véleményezése 
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök  
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Hegedüsné Patyi Edina 
óvodavezető az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának heti és éves nyitva tartási 
idejének, valamint az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói 
meghatározása iránti kérelmét, valamint az ezekre készített javaslatát, melynek másolatát a 
képviselők megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy mivel német nemzetiségi 
intézményről van szó, ezért szükséges a döntéshez a nemzetiségi önkormányzat egyetértése is. 
Javasolja, hogy a heti és éves nyitva tartáshoz és az egy osztatlan életkorú, vegyes csoport 
indításához a testület adja egyetértését. 
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 2 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

27/2014.(IX.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Önkor-
mányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának alábbi nyitva tartási idejéhez és a 
2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok számához egyetértését 
adja: 
 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: 
 
 Hétfő:  7.00 - 16.30 2014.09.01. – 2015.07.10. és  
 Kedd:  7.00 - 16.30  2015.08.07. – 2015.08.31. 
 Szerda:  7.00 - 16.30 
 Csütörtök:  7.00 - 16.30 
 Péntek:  7.00 - 16.30 
 
Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes csoport. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2014. október 10. 
Felelős:  Draskovics Balázs polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája Éves Munkaterve véle- 

ményezése 
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök  
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Hegedüsné Patyi Edina óvo-
davezető az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának éves munkaterve véleményezési 
kérelmét, és a munkatervet. Elmondja, hogy a vélemények beszerzését követően az intézmény 
nevelőtestülete fogadja el majd a munkatervet. Mivel német nemzetiségi intézményről van 
szó, ezért szükséges a döntéshez a nemzetiségi önkormányzat egyetértése is. A munkaterv jól 
elkészített dokumentum, javasolja a testületnek, hogy a nevelőtestületi elfogadáshoz adja 
egyetértését.  
 
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: 
 

 28/2014.(IX.25.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 2014/2015. Éves Munkatervét jónak 
tartja, a nevelőtestületi elfogadáshoz egyetértését adja. 
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2014. október 10. 

  Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
             Kelemen László jegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezéséről tájékoztató 
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök  
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Németbánya Német Nemzetisé-
gi Nap megrendezéséről több pozitív visszajelzés érkezett hozzá. Véleménye szerint sikeres 
rendezvény volt. Sok önkéntes segített a lebonyolításban, akiknek köszönetét fejezi ki. Az 
időjárás is kegyes volt, a költségek a tervezett szerint alakultak. A nemzetiségi nap zenés reg-
geli ébresztővel indult, majd 10-12 óráig a gyermekek és a nősök-nőtlenek focimeccsei zajlot-
tak. 14 órától népi játékokban vehettek részt az érdeklődők. 16 órakor szentelték fel a falu ele-
jén található, a települési és a nemzetiségi önkormányzatok összefogásával felújított Szent 
Antal szobrot, s ezt követte a litánia. 17 órakor hangzott el a megnyitó köszöntő, melyet a kul-
turális programok követtek. 18 órakor sörivó versenybe nevezhettek be az érdeklődők. Ezután 
a vacsora következett, s a nap lezárásaként a sváb bál. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólások:  
 
Kungl Ignác képviselő hozzászólásában elmondja, hogy már az előző ülésen is említette, a 
német nemzetiségi programokból többet várt volna. Beleillett volna a programokba a 
nemzetiségi ruhákban való főzés is. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester a képviselő úr hozzászólására reagálva elmondja, hogy a 
pályázati támogatással megvásárolandó nemzetiségi ruhák nem készültek el, mivel időközben 
kivitelezőt kellett váltani. Folyamatban van két felnőtt és egy gyermekruha varratása, az ősz 
folyamán ezek megérkeznek Németbányára. Az új kivitelező Szent Mihály napjára ígérte a 
ruhák egy részének elkészülését. 
 
Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy 
hozzászólása? 
 
Hozzászólás:  
 
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy Németbánya Német Nem-
zetiségi Önkormányzat két projektet támogatott 2014. évben. Az egyik a temető felújítás, 
amely befejeződött, már csak a garanciális javítások vannak hátra. Ezt követően kerül kihe-
lyezésre a német/magyar nyelvű tábla, mely a korábban egyeztetettek szerint. 
A másik a Fő tér fedett színpad kialakítása. A támogatásból a nyílászárók legyártásra kerül-
tek. Sajnos az érsekség aggályai a projektet lelassították. Az egyházi tulajdonú ingatlan miatt 
a döntést az egyházközségnek kell meghozni - októberre ígérték -, hogy támogatják-e. Remé-
li, hogy a pozitív döntést az érsek úr is elfogadja majd. A beruházást még az idén be kívánják 
fejezni, a kétnyelvű tábla itt is kihelyezésre kerül. Kéri a nemzetiségi önkormányzatot, hogy a 
táblák tartalmi elemeinek egyeztetéséhez adják segítségüket.  
Végül megköszöni a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek a ciklu-
son át tartó, nagyon jó együttműködést. Reméli, hogy a választást követően felálló, új képvi-
selő-testülettel is ilyen jó együttműködés alakul ki. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a testületi ülést 8 óra 58 perckor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

                       Draskovics Balázs                          Kungl Ignác 
                                elnök  jkv. hitelesítő 
 
 


