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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 13. 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 2017. 

április 13. napján, 8 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Draskovics Balázs elnök-helyettes, Kungl Ignác képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Diós Nikoletta jkv. vezető 

 
A lakosság részéről nem jelent meg polgár. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti 
ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Ujvári Szilvia elnök 
asszony hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy halaszthatatlan családi ügye miatt nem tud 
jelen lenni a mai ülésen. Ezért ő fogja levezetni a mai ülést. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Kungl Ignác képviselőt jelölje ki a képviselő-testület. 
 
Kungl Ignác képviselő a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja. 
 
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 hatá-
rozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző-
könyv hitelesítésére Kungl Ignác képviselőt jelöli ki. 

 
Draskovics Balázs elnök-helyettes a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja meg-
tárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y :         E lő a d ó : 
 
1./ Németbányai hagyományőrző társasjáték                                                 Draskovics Balázs 
                                                                                                                           elnök-helyettes 
 
2./ Eperfasor ültetése                                                                                       Draskovics Balázs 
                                                                                                                            elnök-helyettes 
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3./ Németbányai temető rendbetétele                                                             Draskovics Balázs 
                                                                                                                           elnök-helyettes 
 
4./ Hutta Germanica Egyesülettel együttműködés                                         Draskovics Balázs 
                                                                                                                           elnök-helyettes  
 
5./ Német nemzetiségi konferenciára delegálás                                             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 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 tudomásul 
veszi a jelentést a 8, 9, 10 és 11/2017.(II.9.) számú, lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

 
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 :  Németbányai hagyományőrző társasjáték 
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök-helyettes 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségi önkor-
mányzat 3 hétvégén keresztül szervezett gyerekeknek szombat délután 6 órakor összejövetelt, 
amelynek célja egy társasjáték elkészítése és örömteli kipróbálása volt. A társasjáték a ha-
gyományok szerinti, az év során előforduló kerti munkákat és tudnivalókat foglalta magába. 
Egyes lépéseknél kártyákat kellett húzni, melyeken fejtörők kérdések voltak. Ilyen feladvá-
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nyok voltak pl. Németbánya területein a földek régi nevei, vagy használata, a németbányai 
források neve, elhelyezkedése. A gyerekek nagyon élvezték, s játékosan szereztek informáci-
ókat, tudásuk gyarapodott. A hagyományőrző társasjátékot grafikussal szeretnék átrajzoltatni, 
s laminálóval készre készíteni a tavasz folyamán. Ezek költségeire javasolja, hogy 30.000,-Ft 
keretösszeget határozzon meg a képviselő-testület, a 2015. évi feladatalapú támogatás terhére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a javaslatot. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

12/2017.(IV.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
németbányai hagyományőrző társasjáték elkészítésére -  az önkormányzat 2015. 
évi feladatalapú támogatása terhére – 30.000,-Ft keretösszeget határoz meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 

                                 Kelemen László jegyző 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Eperfasor ültetése                                                                                        
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök-helyettes 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségi önkor-
mányzatot megkereste Gorelik Nóra németbányai lakos, hogy a régi, elpusztult eperfasor he-
lyére szeretne egy fehér eperfát ültetni. A nemzetiségi önkormányzat finanszírozni kívánja a 
további 8 db eperfa ültetését, amelyre -  az önkormányzat 2015. évi feladatalapú támogatása 
terhére – javasol 30.000,-Ft keretösszeget meghatározni. Mivel Arany János emlékév van, az 
ültetéskor a költő versét fogják előadni a gyerekekkel, miszerint „feketén bólogat az eperfa 
lombja”.  
 
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: 
 

13/2017.(IV.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
németbányai régi, elpusztult eperfasor helyére -  az önkormányzat 2015. évi 
feladatalapú támogatása terhére – 8 db eperfa ültetését határozza el, melynek 
költségeire 30.000,-Ft keretösszeget határoz meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 

                                 Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Németbányai temető rendbetétele                                                              
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök-helyettes 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 

Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a temetőt Németbányán 
– a hagyományok szerint - a lakosok tisztították, tartották rendben. A Hutta Germanica Egye-
sülettel közösen, 2017. április 11. napján a temető rendberakását szervezték meg, melynek 
keretein belül fákat ültettek, bozótot irtottak, bokrokat vágtak vissza, szemetet gyűjtöttek és 
az avart elszállíttatták. A közösségi munkára a falu 100 lakosából 16 fő jelentkezett, így a 
kezdeményezés rendkívül sikeresnek mondható. Javasolja, hogy az akciót utólag foglalja ha-
tározatba a képviselő-testület. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő nagyon örül a hasznos kezdeményezésnek, s támogatja a javaslatot. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

14/2017.(IV.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Németbányai temető rendbetételére, 2017. április 11. napjára társadalmi munka 
szervezését határozta el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 

                                 Kelemen László jegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d :  Hutta Germanica Egyesülettel együttműködés                                          
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök-helyettes 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 

Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségi önkor-
mányzat idén is együttműködési megállapodást kíván kötni a Hutta Germanica Egyesülettel. 
A temető rendbetételén túl, sok egyéb közös programot terveznek. Javasolja, hogy az egyesü-
lettel az idén is kössenek megállapodást, melynek megalkotására és aláírására az elnököt ha-
talmazza fel a képviselő-testület.  

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök-helyettes úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

15/2017.(IV.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hutta 
Germanica Egyesülettel 2017. évben is együttműködési megállapodás megkötését 
határozza el. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás megalkotására és aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 

                                 Kelemen László jegyző 
 
 
5./ N a p i r e n d :  Német nemzetiségi konferenciára delegálás                                              
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök-helyettes 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Veszprém Megyei 
Német Önkormányzatok Közössége és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. ápri-
lis 8-án, szombaton 10 órától 16 óráig német nemzetiségi konferenciát tartott Városlődön, az 
Iglauer Parkban. A konferencia meghívást kapott Ritter Imre parlamenti szószóló, Heinek Ot-
tó MNOÖ elnöke és Englenderné Hock Ibolya tanácsnok. A rendezvényre Németbánya Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Ujvári Szilvia elnökasszonyt delegálta, aki részt vett a konfe-
rencián, melyen sok hasznos információhoz jutott. Javasolja, hogy a delegálást utólag foglal-
ják határozatba. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

16/2017.(IV.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszp-
rém Megyei Német Önkormányzatok Közössége és a Veszprém Megyei Német 
Önkormányzat 2017. április 8-án, Városlődön az Iglauer Parkba szervezett német 
nemzetiségi konferenciájára Ujvári Szilvia elnök asszonyt delegálta. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 

                                 Kelemen László jegyző 
 

Draskovics Balázs elnök-helyettes tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a feladatalapú támogatás pontozásán Városlőddel egyformán, 89 
pontot ért el, csupán Nagytevel község előzte meg 2 ponttal településüket Veszprém 
megyében. A tavalyi munkáért köszönetét fejezi ki a képviselő-testületnek, a jegyző úrnak és 
Németbánya lakosságának. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, 
kérdése, vagy hozzászólása? 
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Mivel hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök-helyettes megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, és a testületi ülést 8 óra 57 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 

 
 
 
 

                        Draskovics Balázs                                                  Kungl Ignác 
                          elnök-helyettes  jkv. hitelesítő 


