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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 13. napján 11 óra 10 
perckor megtartott 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 2016. 

október 13. napján, 11 óra 10 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Draskovics Balázs elnök-helyettes, Kungl Ignác képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Baksa Gizella jkv. vezető 
- Blaskovits Zoltán polgármester 

 
A lakosság részéről nem jelent meg polgár. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés a 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülése elhúzódása miatt késve, 11 óra 
10 perckor kezdődik. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy ülés határozatképes, mert 
csak Ujvári Szilvia elnök asszony hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy munkahelyi 
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. Ezért az ülést ő fogja levezetni. 
 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Kungl Ignác képviselőt jelölje ki a testület. 
 
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 jegyző-
könyv hitelesítésére Kungl Ignác képviselőt jelöli ki. 
 
 

Draskovics Balázs elnök-helyettes javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok 
elfogadását. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:         Előadó: 
 
1./  Német nyelvtanfolyam indítása Németbányán Draskovics Balázs 
 elnök-helyettes 
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2./  Hutta Germanica Egyesület alapításának, valamint feladatainak  Draskovics Balázs 
      támogatása  elnök-helyettes 
 
3./  Hagyományőrző kukorica morzsoló est szervezése  Draskovics Balázs 
 elnök-helyettes 
 
4./  Kísérleti Flohmark szervezése a faluházban Draskovics Balázs 
 elnök-helyettes 
 
5./  „Gyógyító gombáink” tanfolyam szervezése  Draskovics Balázs 

elnök-helyettes 
 
6./  Vegyes ügyek Draskovics Balázs 
 elnök-helyettes 
 
 
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-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-
tést a 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 62 és 63/2016.(VIII.11.) számú, 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

Draskovics Balázs elnök-helyettes 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 :  Német Nyelvtanfolyam indítása Németbányán 
     E lő a d ó :            Draskovics Balázs elnök-helyettes 
          (Szóbeli előterjesztés.) 
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Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a tavalyi év sikeres 
német nyelvtanfolyamait idén is folytatni kívánja a Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete. A német nyelv ismerete alapvető, a nemzetiségi identitás 
alapját jelenti. Fontos ez ugyanakkor Németbánya község lakói számára is, függetlenül attól, 
hogy németbányai gyökerekkel rendelkezőkről,vagy beköltözött lakókról van szó. A közösség 
formálása, összetartása, egymás elfogadása és tisztelete a kommunikáción alapszik, amely a 
nyelv függvénye. A nyelv, mint alap, kommunikációs elem, a munkahelyeken való 
elhelyezkedés esélyét is növeli, így a német nyelvtanfolyamot minden tekintetben hasznos és 
fontos feladatnak tekinti a nemzetiségi önkormányzat. A nyelvtanfolyam heti egy 
alkalommal, általában szombaton délután kerül megrendezésre, 2 x 45 percben, 10 perc 
szünettel, s 5 hónapig tart, 45 x 45 perc tanórát foglal magába. A tanfolyamra külsősök, 
vagyis nem németbányai kötődésűek is jelentkezhetnek. Nekik a tanfolyam díja 
500Ft/alkalom, amelyet két, 11.250,-Ft-os részletben lehet befizetni. A tanfolyamon a tavalyi 
évben használt könyvből folytatják a tanulást, az új jelentkezőknek térítésmentesen könyvet 
biztosít a nemzetiségi önkormányzat. A könyv külsősöknek térítésköteles lesz. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület idén is Kiss Judit német nyelvtanárral kösse meg a nyelvtanfolyamra 
vonatkozó szerződést, az előző tanfolyam megbízási feltételeivel. Javasolja, hogy a következő 
határozatot hozza meg a képviselő-testület: 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai polgárok 
német nyelvtudásának megszerzését, megerősítését, bővítését kívánja elérni, ezért – a képvi-
selő-testület 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a nagykorú német-
bányai polgárok részére beszédközpontú német nyelvtanfolyamot indít, az alábbi feltételek-
kel:  
A tanfolyam  

a)  időkerete:    26 óra, 
b)  ideje:  2016. november 5. napjától, szombati napokon, napi 2  x 45 percben, 

               c) helyszíne: Németbánya faluház (8581 Németbánya, Fő tér 3.), 
          d) térítésmentes. 
A képviselő-testület a német nyelvtanfolyam vezetésével Kiss Judit Pápa, Vajda P. ltp. 30/2. 
szám alatti lakost bízza meg. 
Felhatalmazza Ujvári Szilvia elnököt, hogy a nyelvtanárral a megbízási szerződést kösse meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 28. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

64/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a németbá-
nyai polgárok német nyelvtudásának megszerzését, megerősítését, bővítését kí-
vánja elérni, ezért – a képviselő-testület 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – a nagykorú németbányai polgárok részére beszédközpontú 
német nyelvtanfolyamot indít, az alábbi feltételekkel:  
A tanfolyam  

a)  időkerete:   26 óra, 
b)  ideje: 2016. november 5. napjától, szombati napokon, napi 2  x 45 percben, 
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c)  helyszíne: Németbánya faluház (8581 Németbánya, Fő tér 3.), 
d)  térítésmentes. 

A képviselő-testület a német nyelvtanfolyam vezetésével Kiss Judit Pápa, Vajda 
P. ltp. 30/2. szám alatti lakost bízza meg. 
Felhatalmazza Ujvári Szilvia elnököt, hogy a nyelvtanárral a megbízási szerződést 
kösse meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Hutta Germanica Egyesület alapításának, valamint feladatainak 

támogatása 
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök-helyettes 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes elmondja, hogy elmondja, hogy megalakult a Hutta 
Germanica Egyesület, melynek Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat is tagja. Az 
egyesület céljai között Németbánya múltjának, német nemzetiségi hagyományainak ápolása, 
jelenének jövőjének szépítése szerepel. Az Egyesület elnöke Ruppert Béláné. Az egyesület 
célja a rendezvények és programok közös szervezése. Javasolja a testületnek, ha az egyesület 
céljaival a nemzetiségi önkormányzat egyetért, akkor az egyesület alapítását és működését 
150.000,-Ft-tal támogassák. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy az egyesület alapítása megtörtént, 
azt nem kell anyagilag támogatni, az egyesület működéséhez lehet a támogatást nyújtani. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester kérdezi, hogy Hutta Germanica Egyesület bírósági bejegy-
zése megtörtént? 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes igennel válaszol a kérdésre. 
 
Hozzászólás: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester kérdezi, hogy a német nemzetiségi önkormányzatra ugyan-
az a pénzeszköz átadási szabályok vonatkoznak, mint a települési önkormányzatra? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző igennel válaszol a kérdésre. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
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65/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  – a 2015. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a németbányai Hutta 
Germanica Egyesület (8581 Németbánya, Kossuth u. 15.) részére, működési 
feladatainak ellátása céljából 150.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy az egyesülettel kötendő szerződést aláírja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. október 28., ill. 2016. november 15. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Hagyományőrző kukorica morzsoló est szervezése 
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök-helyettes 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes elmondja, hogy a régi hagyományokat újra fel kívánják 
éleszteni. Az október a kukorica begyűjtésének időszaka volt, a földeken lévő kukoricát 
letörték, vigyáztak csuhéjára, hiszen abból használati eszközöket fontak, csuhébabákat 
készítettek a gyerekeknek. 2016. október 15-én, szombaton 10 órakor lesz a találkozó Kungl 
Ignácéknál, ahol a földjükön a felajánlott kukoricát letörik, majd 16 órakor a faluházban a 
kukoricát lefosztják. Narancsik Eszter falubeli őstermelő segít a megfelelő csuhé 
kiválasztásában, amelyből egy későbbi időpontban, ismét közösen összegyűlve, papucsot és 
táskát fognak kötni. A gyerekekkel ez alkalommal csuhé babákat készítenek. Az 
összejövetelen kukorica prószából, juhtúróból, szalonnából és hagymából juhtúrós puliszkát 
készítenek, amelyet a kemencében fognak megsütni. Jó asztali borok és almafröccs oltja majd 
a szomjukat. Közben régi német és magyar dalokat énekelnek és beszélgetnek. Javasolja, 
hogy – az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - a 
kukorica morzsoló estre, a juhtúrós puliszkára, borra és almafröccsre 30.000 Ft kiadási 
előirányzatot állapítsanak meg. A Hutta Germanica egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodásban a kukorica morzsoló est is szerepelni fog. 
  
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

66/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
október 15. napján hagyományőrző kukorica morzsoló estet rendez. A képviselő-
testület – az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére – a rendezvény megszervezéséhez 30.000,-Ft kiadási előirányzatot állapít 
meg. 

 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 
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4./ N a p i r e n d :  Kísérleti Flohmark szervezése a faluházban  
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök-helyettes 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes elmondja, hogy – novemberben 6-án és december 4-én, 
egy-egy vasárnap délelőtt, a Faluházban csere-berét tartanának, amolyan bolha piacot. Ide 
csak az értékes, de felesleges dolgokat hozhatnák el a falubeliek, amelyet elcserélhetnének. 
Javasolja, hogy a Flohmark szervezését foglalják határozatba. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

67/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
november 6. és 2016. december 4. napjain Németbányán Flohmarkot szervez. 

 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
5./ N a p i r e n d :  „Gyógyító gombáink” tanfolyam szervezése 
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök-helyettes 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes elmondja, hogy Takács Ferenc fitoterapeuta és gomba-
szakértő tanfolyama 2016. október 29. napján, 9 órától 15 óráig tart. Az érdeklődők először 
gombagyűjtő túrára mennek, majd a szedett gombát kiértékelik. Ezt követően Feri bácsi elő-
adást tart a gyógyhatású gombákról. Az előadás mindenki számára ingyenes. Erre a rendez-
vényre nézve is terembérleti szerződést kötnek a települési önkormányzattal. Javasolja, hogy a 
tanfolyam megszervezésének költségeire – az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott fel-
adatalapú támogatás terhére - 38.100,-Ft kiadási előirányzatot állapítsanak meg. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

68/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
október 29. napján, Takács Ferenc fitoterapeuta és gombaszakértő vezetésével 
„Gyógyító gombáink” tanfolyam szervez. A rendezvény megszervezéséhez – az 
önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére –  
38.100,-Ft kiadási előirányzatot állapít meg. 
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 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
6./  N a p i r e n d:  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök-helyettes 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Terembérleti szerződés 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes elmondja, hogy Németbánya Község Önkormányzatával 
terembérleti szerződést kötnek, a település lakosságát érintő, közösségi rendezvények lebo-
nyolítására. A faluház termét térítésmentesen használhatják a rendezvényekre. Ezt követően 
részletesen ismerteti a terembérleti szerződés-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen meg-
kaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a szerződést fogadják el, s hatalmazzák fel az el-
nök asszonyt a szerződés aláírására. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

69/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a németbá-
nyai közösségi rendezvények lebonyolítására, a németbányai Faluház helyiség 
bérbeadására kötendő terembérleti szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a terembérleti szerződést aláírja. 
A szerződés a határozat mellékletét képezi.                                                       
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
b) Üstház és üstök vásárlása 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes elmondja, hogy a németbányai német nemzetiségi ren-
dezvények alkalmával, legtöbbször sor kerül főzésre is. Ilyenkor mindig valakitől kölcsön 
kellett kérni az üstházat és hozzá üstöket, majd a rendezvényt követően ezeket vissza is kellett 
szállítani a tulajdonoshoz. Az előzetes képviselő-testületi megbeszélések alapján javasolja, 
hogy – az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére –  a 
nemzetiségi önkormányzat 2 db üst és egy üstház vásárlását határozza el, hogy ne kelljen 
minden alkalommal kölcsön kérni őket. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

70/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a németbányai német nemzetiségi rendezvények megszervezéséhez – az ön-
kormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 2 db üs-
töt és egy üstházat vásárol.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. október 28., ill. 2016. november 15. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
c) Karácsonyi ajándéktárgyak, ajtódíszek készítése 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes elmondja, hogy a Hutta Germanica Egyesülettel közös 
együttműködésben, több hétvégén keresztül, karácsonyi ajándéktárgyakat, ajtódíszeket, vala-
mint a falu összes keresztjéhez koszorút szeretnének készíteni. Erre együttműködési megálla-
podást kötnek az Egyesülettel, melynek aláírására az elnök asszonyt javasolja felhatalmazni. 
Javasolja, hogy – az önkormányzat 2015. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhé-
re –, a szükséges anyagköltségre 40.000,-Ft támogatást állapítsanak meg az Egyesület részére. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

71/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  – a 2015. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a németbányai Hutta 
Germanica Egyesület (8581 Németbánya, Kossuth u. 15.) részére, karácsonyi 
ajándéktárgyak, ajtódíszek, koszorúk készítése anyagköltségére 40.000,-Ft 
támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy az egyesülettel kötendő szerződést aláírja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. október 28., ill. 2016. november 15. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
d) Nyers süteménykészítő tanfolyam 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2016. november 19-én 
14:00-18:00 óráig a győri Élelem Étterem látogat közkívánatra Németbányára, hogy a Kará-
csonyi asztalon finom és egészséges sütemények is helyet kaphassanak. A tanfolyam német-
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bányai kötődésűeknek ingyenes, külső jelentkezőknek önköltséges lesz. A tanfolyamra re-
gisztráció szükséges.  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
e) Együttműködési megállapodások elfogadása 
 
ea) Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájával 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a 46/2016.(VIII.11.) 
határozatuk alapján együttműködési megállapodás készült a Bakonyjákói Tagóvodával. Ezt 
követően részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy a megállapodást fogadják el, s 
hatalmazzák fel az elnök asszonyt annak aláírására. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

72/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
46/2016.(VIII.11.) határozata alapján, az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói 
Tagóvodájával (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 26.) kötendő, 2016. augusztus 15. 
napján kelt együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

   
 
eb) Bakonyjákó Község Önkormányzatával 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy az 57/2016.(VIII.11.) 
határozatuk alapján megállapodás készült Bakonyjákó Község Önkormányzatával. Ezt 
követően részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy a megállapodást fogadják el, s 
hatalmazzák fel az elnök asszonyt annak aláírására. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
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73/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
57/2016.(VIII.11.) határozata alapján, Bakonyjákó Község Önkormányzatával 
(8581, Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) kötendő, 2016. augusztus 15. napján kelt 
megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

   
 
ec) Magyar Dinoszaurusz Alapítvánnyal 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a 60/2016.(VIII.11.) 
határozatuk alapján együttműködési megállapodás készült a Magyar Dinoszaurusz 
Alapítvánnyal. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy a 
megállapodást fogadják el, s hatalmazzák fel az elnök asszonyt annak aláírására. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

74/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
60/2016.(VIII.11.) határozata alapján, a Magyar Dinoszaurusz Alapítvánnyal  
(8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötendő, 2016. augusztus 11. napján kelt 
együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

   
 
ed) Magyar Dinoszaurusz Alapítvánnyal 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a 61/2016.(VIII.11.) 
határozatuk alapján együttműködési megállapodás készült a Magyar Dinoszaurusz 
Alapítvánnyal. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy a 
megállapodást fogadják el, s hatalmazzák fel az elnök asszonyt annak aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 



 

 

12 

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

75/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
61/2016.(VIII.11.) határozata alapján, a Magyar Dinoszaurusz Alapítvánnyal 
(8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötendő, 2016. augusztus 11. napján kelt 
együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
ee) Mihályházi Asszonykórussal 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy az 50/2016.(VIII.11.) 
határozatuk alapján együttműködési megállapodás készült a Mihályházi Asszonykórussal Ezt 
követően részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy a megállapodást fogadják el, s 
hatalmazzák fel az elnök asszonyt annak aláírására. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

76/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
50/2016.(VIII.11.) határozata alapján, a Mihályházi Asszonykórussal 8513 
Mihályháza, Jókai u. 15.) kötendő, 2016. augusztus 15. napján kelt 
együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
ef) Rezeda Néptánc Együttessel 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a 49/2016.(VIII.11.) 
határozatuk alapján együttműködési megállapodás készült a Rezeda Néptánc Együttessel. Ezt 
követően részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy a megállapodást fogadják el, s 
hatalmazzák fel az elnök asszonyt annak aláírására. 
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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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

77/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
49/2016.(VIII.11.) határozata alapján, a Rezeda Néptánc Együttessel (8513 
Mihályháza, Fő u. 1.) kötendő, 2016. augusztus 15. napján kelt együttműködési 
megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
eg) Ifjúsági Tánccsoport Gyermektánccsoport Közalapítvánnyal 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a 45/2016.(VIII.11.) 
határozatuk alapján együttműködési megállapodás készült a bakonyjákói Ifjúsági Tánccsoport 
Gyermektánccsoport Közalapítvánnyal Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást. 
Javasolja, hogy a megállapodást fogadják el, s hatalmazzák fel az elnök asszonyt annak 
aláírására. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

78/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
45/2016.(VIII.11.) határozata alapján, az Ifjúsági Tánccsoport 
Gyermektánccsoport Közalapítvánnyal 8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) 
kötendő, 2016. augusztus 15. napján kelt együttműködési megállapodást 
elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 
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eh) Városlődi Pergő-Rozmaring Tánccsoporttal 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a 47/2016.(VIII.11.) 
határozatuk alapján, együttműködési megállapodás készült a Városlődi Pergő-Rozmaring 
Tánccsoporttal. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy a 
megállapodást fogadják el, s hatalmazzák fel az elnök asszonyt annak aláírására. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

79/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
47/2016.(VIII.11.) határozata alapján, a Városlődi Pergő-Rozmaring 
Tánccsoporttal (8445 Városlőd, Szabadság tér 2.) kötendő, 2016. augusztus 15. 
napján kelt együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
ei) Német Nemzetiségi  Tánccsoport Úrkúttal 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a 48/2016.(VIII.11.) 
határozatuk alapján, együttműködési megállapodás készült a Német Nemzetiségi  
Tánccsoport Úrkúttal. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy a 
megállapodást fogadják el, s hatalmazzák fel az elnök asszonyt annak aláírására. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

80/2016.(X.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
48/2016.(VIII.11.) határozata alapján, a Német Nemzetiségi  Tánccsoport Úrkúttal 
(8409 Úrkút, Erdész út 1.) kötendő, 2016. augusztus 15. napján kelt 
együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 28. 
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Felelős: Ujvári Szilvia elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, 
kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő hozzászólásában elmondja, hogy majdnem mindenki, aki fellépett a 
német nemzetiségi napon, kapott a fellépésért díjat. Kérdezi, hogy a német nemzetiségi ön-
kormányzatnak van erre kerete? 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes válaszában elmondja, hogy erre a keret a feladat alapú 
támogatás, melyet a 2015. évi munkájáért kapott az önkormányzat. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök-helyettes megköszöni a jelenlé-
vőknek az aktív közreműködést, és a testületi ülést 11 óra 40 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 
                          Draskovics Balázs Kungl Ignác 
                             elnök-helyettes  képviselő 


