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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 24. napján 9 óra 44 
perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv



2 

 

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. 

augusztus 24. napján, 9 óra 44 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 
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 

 
A lakosság részéről nem jelent meg polgár. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megálla-
pítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Ujvári Szilvia elnök asszony hiányzik, 
aki előzetesen jelezte, hogy halaszthatatlan ügye miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. Ezért 
a mai ülést ő fogja levezetni. Elmondja, hogy a testületi ülés - Kungl Ignác képviselő úr be-
tegsége miatt - nagy késéssel kezdődik. A rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását a 
nemzetiségi nap és a kirándulás szervezése, s az óvodával kapcsolatos döntések indokolják. 
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, 
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./  Németbánya Német Nemzetiségi Nap szervezése                                    Draskovics Balázs                           
                                                                                                                            elnök-helyettes 
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2./  Adászteveli Óvoda 2016/2017. nevelési évről szóló beszámolója           Draskovics Balázs                           
                                                                                                                            elnök-helyettes 
 
3./  Adászteveli Óvoda Vezetői Önértékelési Fejlesztési Terve                     Draskovics Balázs                           
                                                                                                                            elnök-helyettes 
 
4./  Németbánya német nemzetiségi kirándulás szervezése                            Draskovics Balázs                           
                                                                                                                            elnök-helyettes 
 
5./  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 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 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 és 26/2017.(V.25.) számú, le-
járt 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 :  Németbánya Német Nemzetiségi Nap szervezése 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök-helyettes 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya település 
német múltját a hagyományaiban őrzi. Ilyen hagyomány az évente megrendezésre kerülő 
Nemzetiségi Nap. Ilyenkor a kitelepítettek és leszármazottaik, az elszármazottak is ideláto-
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gatnak, hogy kapcsolódjanak a gyökereikhez, kultúrájukhoz. Ezért tartják fontosnak a Nemze-
tiségi Nap keretein belül az alábbiak érvényesülését:  
- Német nemzetiségi kulturális és nyelvi programok, a szomszédos falvak német nemzetiségi 

csoportjainak fellépése; énekkarok, tánckarok, szavalók, zenekarok. 
- A hagyományos sporttevékenységek, futball rangadó megtartása, díjazása; 
- A kora reggeli sváb muzsikaszó lovaskocsiról; 
- Német nyelven celebrált Szentmise, vonatos kirándulás a társtelepülések egyikére, ahonnan 

a hagyomány szerint a fiúk feleséget választottak. 
A rendezvényre a falinaptár és egy faluismereti sétához prospektus kerül kiadásra. Ezt köve-
tően részletesen ismerteti a 2017. szeptember 9-10. napjain tartandó, Németbánya Német 
Nemzetiségi Nap programját. Javasolja, hogy a programot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő egyetért a programmal. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

27/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 
szeptember 9-10. napjain tartandó Németbánya Német Nemzetiségi Nap 
programját elfogadja. 
A Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
 

a) Kulturális együttesek támogatása 

 
aa) Bakonyjákói Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport  
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon 
16.00 órakor kezdődik a kulturális műsor, melyen fellép a Bakonyjákói Német Nemzetiségi 
Ifjúsági Tánccsoport. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössenek megállapodást a 
tánccsoporttal, s – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére - állapítsanak meg a működésükre 10.000,-Ft támogatást, s hatalmazzák fel az elnök 
asszonyt a megállapodás aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kugl Ignác képviselő támogatja a javaslatot. Javasolja az elnök asszony felhatalmazását a 
megállapodás aláírására. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

28/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon fellépő Bakonyjákói Német Nemzetiségi 
Ifjúsági Tánccsoport működésére – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg.  
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
ab) Városlődi Pergő-Rozmaring Tánccsoport 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a 
Városlődi Pergő-Rozmaring Tánccsoport is műsort ad. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
kössenek megállapodást a tánccsoporttal, s – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére - állapítsanak meg a működésükre 15.000,-Ft támogatást. Ja-
vasolja az elnök asszony felhatalmazását a megállapodás 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

29/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon fellépő Városlődi Pergő-Rozmaring 
Tánccsoport működésére – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – 15.000,-Ft támogatást állapít meg.  
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
ac) Úrkúti Német Nemzetiségi Tánccsoport 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a 
Úrkúti Német Nemzetiségi Tánccsoport is szerepel. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
kössenek megállapodást a tánccsoporttal, s – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére - állapítsanak meg a működésükre 10.000,-Ft támogatást. Ja-
vasolja az elnök asszony felhatalmazását a megállapodás aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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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: 
 

30/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon fellépő Úrkúti Német Nemzetiségi 
Tánccsoport működésére – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg.  
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
ad) Mihályházi Asszonykórus 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a 
Mihályházi Asszonykórus is szerepel. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössenek meg-
állapodást az asszonykórussal, s – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére - állapítsanak meg a működésükre 10.000,-Ft támogatást. Javasolja az elnök 
asszony felhatalmazását a megállapodás 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

31/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon fellépő Mihályházi Asszonykórus 
működésére – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg.  
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
ae) Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a 
Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar is szerepel. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kösse-
nek megállapodást a vegyeskarral, s – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladat-
alapú támogatás terhére - állapítsanak meg a működésükre 10.000,-Ft támogatást. Javasolja az 
elnök asszony felhatalmazását a megállapodás 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

32/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon fellépő Bakonyjákói Nefelejcs 
Vegyeskar működésére – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg.  
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
af) Herendi Vergissmeinnicht Tánccsoport 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a 
Herendi Vergissmeinnicht Tánccsoport is szerepel. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
kössenek megállapodást a tánccsoporttal, s – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére - állapítsanak meg a működésükre 10.000,-Ft támogatást. Ja-
vasolja az elnök asszony felhatalmazását a megállapodás 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

33/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon fellépő Herendi Vergissmeinnicht 
Tánccsoport működésére – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg.  
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
ag) Gannai Asszonykórus 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a 
Gannai Asszonykórus is szerepel. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössenek megálla-
podást az asszonykórussal, s – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú tá-
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mogatás terhére - állapítsanak meg a működésükre 10.000,-Ft támogatást. Javasolja az elnök 
asszony felhatalmazását a megállapodás 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

34/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon fellépő Gannai Asszonykórus 
működésére – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg.  
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
ah) Városlődi Heimatklang Dalkör  
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a 
Városlődi Heimatklang Dalkör is szerepel. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössenek 
megállapodást a dalkörrel, s – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú tá-
mogatás terhére - állapítsanak meg a működésükre 15.000,-Ft támogatást. Javasolja az elnök 
asszony felhatalmazását a megállapodás 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

35/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon fellépő Városlődi Heimatklang Dalkör 
működésére – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – 15.000,-Ft támogatást állapít meg.  
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
b) Egyesületekkel együttműködés 

 
ba) Hutta Germanica Egyesület 
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Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Nap  
megszervezésében a Hutta Germanica Egyesület tevékenyen részt vesz (vendéglátás, vonatos 
kirándulás stb.). Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendezvény megszervezése céljából 
kössenek megállapodást az egyesülettel. Javasolja az elnök asszony felhatalmazását a megál-
lapodás 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

36/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap megszervezésére megállapodást köt a 
németbányai Hutta Germanica Egyesülettel. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
bb) Szarvas Kör Egyesület 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Nap 
megszervezésében a Szarvas Kör Egyesület is részt vesz. Népi árusok megjelenését és játszó-
ház működtetését biztosítja. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendezvény megszerve-
zése céljából kössenek megállapodást az egyesülettel, s – az önkormányzat 2016. évi munká-
jáért kapott feladatalapú támogatás terhére - állapítsanak meg a működésükre 20.000,-Ft tá-
mogatást. Javasolja az elnök asszony felhatalmazását a megállapodás 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

37/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap megszervezésére megállapodást köt a 
Szarvas Kör Egyesülettel. Az Egyesület működésére – az önkormányzat 2016. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 20.000,-Ft támogatást állapít 
meg.  
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 



 

 

10 

 Kelemen László jegyző 

c) Plakát és meghívó tervezés 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében javasolja Tóth Gergő Németbánya, 
Kossuth Lajos u. 15. sz. alatti lakos megbízását a 2017. évi Németbánya Német Nemzetiségi 
Nap plakátjának és meghívójának megtervezésével. Megbízási díját - az önkormányzat 2016. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - bruttó 15.000,-Ft összegben javasolja 
megállapítani. 
 
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: 
 

38/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap plakátjának és meghívójának 
megtervezésével – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – Tóth Gergő Kossuth Lajos u. 15. sz. alatti lakost bízza meg.  
Megbízási díját bruttó 15.000,-Ft összegben állapítja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
megbízási szerződés elkészítéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
d) Konferálás 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében javasolja Burkusné Offentáler Mária 
Németbánya, Kossuth Lajos u. 32/B. sz. alatti lakos megbízását a 2017. évi Németbánya 
Német Nemzetiségi Nap műsorainak konferálásával. Megbízási díját - az önkormányzat 2016. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - nettó 5.000,-Ft/nap összegben 
állapítsák meg. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnök 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

39/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi  
Németbánya Német Nemzetiségi Nap Nap műsorainak konferálásával – a 2016. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – Burkusné Offentáler Mária 
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Németbánya, Kossuth Lajos u. 32/B. sz. alatti lakost bízza meg.  Megbízási díját 
nettó 5.000,-Ft/nap összegben állapítja meg. 

                   Felhatalmazza az elnök asszonyt a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
megbízási szerződés elkészítéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
e) Plakát és meghívó kinyomtatása 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében javasolja a 2017. évi Németbánya 
Német Nemzetiségi Nap plakátjainak és meghívóinak kinyomtatására – az önkormányzat 
2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 20.000,-Ft keretösszeget 
állapítson meg a képviselő-testület. 
 
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: 
 

40/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap plakátjainak és meghívóinak 
kinyomtatására – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – bruttó 20.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a plakátok 
és meghívók kinyomtattatásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
f) Labdarúgó mérkőzésre pólók és ajándék pólók vásárlása 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a 2 x 20 perces 
gyermek labdarúgó mérkőzés 9.00 órakor, a 2 x 30 perces nős-nőtlen labdarúgó mérkőzés 
pedig 11.00 órakor kezdődik. Javasolja, hogy a labdarúgóknak és ajándékozás céljából – az 
önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – pólók vásárlására 
bruttó 150.000,-Ft keretösszeget biztosítson a képviselő-testület. 
 
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: 
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41/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon szereplő gyermek és felnőtt labdarúgók 
részére, valamint ajándékozás céljából – az önkormányzat 2016. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére – pólók vásárlására bruttó 150.000,-Ft 
keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
g) Tombola tárgyak 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon 
20.00 órakor lesz a tombolasorsolás, melyre az önkormányzat szokott tombola tárgyakat 
vásárolni. Javasolja, hogy a tombola tárgyak költségeire – az önkormányzat 2016. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 50.000,-Ft keretösszeget állapítson 
meg a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő egyetért a keretösszeg megállapításával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

42/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap tombola tárgyai költségeire – az 
önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 
50.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
h) Irodaszerek 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Nap 
megszervezéséhez szükség van irodaszerekre. Javasolja, hogy az irodaszerek költségeire – a 
2016. évi munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 20.000,-Ft keretösszeget 
állapítson meg a képviselő-testület. 
 
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: 
 

43/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap irodaszer költségeire – az önkormányzat 
2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 20.000,-Ft 
keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
i) Vendéglátással kapcsolatos eszközök 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Nap 
megszervezéséhez szükség van vendéglátással kapcsolatos eszközökre (műanyag tányér, 
kanál villa, pohár, szalvéta stb.). Javasolja, hogy ezek költségeire – az önkormányzat 2016. 
évi munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 20.000,-Ft keretösszeget 
állapítson meg a képviselő-testület. 
 
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: 
 

44/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap vendéglátással kapcsolatos eszközei 
(műanyag tányér, kanál villa, pohár, szalvéta stb.) költségeire – az önkormányzat 
2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 20.000,-Ft 
keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
j) Ajándékok vásárlása 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon 
az önkormányzat a gyermek versenyek díjazására ajándékokat szokott vásárolni. Javasolja, 
hogy ezek költségeire – az önkormányzat 2016. évi munkáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére – bruttó 10.000,-Ft keretösszeget állapítson meg a képviselő-testület. 
 
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: 
 

45/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap ajándék tárgyai költségeire – az 
önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 
10.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
k) Népi fajátékok, körhinta 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon 
14.00 órától 19.00 óráig a gyerekek játszhatnak a népi fajátékokkal, felülhetnek a körhintára. 
A Valiczkó Szilveszter Bakonytamási, Honvéd u. 18. szám alatti lakos által megküldött 
árajánlat alapján, 1 db fa körhinta és 10 féle népi ügyességi fajáték bérleti díja 80.000,-Ft + 
ÁFA. Ezt követően ismerteti az árajánlatot, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az árajánlatot fogadja el a testület, kössenek 
szerződést a vállalkozóval, s hatalmazzák fel az elnök asszonyt a szerződés aláírására. A 
számla kiegyenlítése pályázati támogatásból történik. 
 
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: 
 

46/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon a népi fajátékok és körhinta bérleti díjára 
vonatkozó, Valiczkó Szilveszter Bakonytamási, Honvéd u. 18. szám alatti lakos 
2017. augusztus 08. napján kelt, 80.000,-Ft + ÁFA összegű árajánlatát elfogadja.  
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
l) Lovagoltatás 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Nap 
délutánján a gyermekeknek lehetősége nyílik pónilovakon lovagolni, melyben Narancsik Imre 
agroturisztikai programszolgáltató lesz a segítségükre. Javasolja, hogy a Nemzetiségi Napon 
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szereplő pónilovaglás díjára vonatkozó, Narancsik Imre Németbánya, Kossuth u. 26. szám 
alatti lakos 2017. augusztus 21. napján kelt, bruttó 5.000,-Ft/óra összegű árajánlatát – az 
önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – fogadja el a 
képviselő-testület. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel az elnök 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

47/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon szereplő pónilovaglás díjára vonatkozó, 
Narancsik Imre Németbánya, Kossuth u. 26. szám alatti lakos 2017. augusztus 21. 
napján kelt, bruttó 5.000,-Ft/óra összegű árajánlatát – az önkormányzat 2016. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – elfogadja.  
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 

m) Deutschburger  

Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon 
az önkormányzat Deutschburger vásárlását teszi lehetővé a vendégeknek. Ezt követően 
részletesen ismerteti Hellebrandt Jenő Ferencné őstermelő árajánlatát. Javasolja, hogy a 
Nemzetiségi Napon a Deutschburger készítésére vonatkozó, Hellebrandt Jenő Ferencné 
őstermelő Németbánya, Kossuth Lajos u. 4 sz. alatti lakos bruttó 75.000,-Ft összegű 
árajánlatát összegű árajánlatát – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére –  fogadja el a képviselő-testület. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
hatalmazza fel az elnök 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

48/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon a Deutschburger készítésére vonatkozó, 
Hellebrandt Jenő Ferencné őstermelő Németbánya, Kossuth Lajos 4. sz. alatti 
lakos bruttó 75.000,-Ft összegű árajánlatát – az önkormányzat 2016. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – elfogadja.  
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Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
n) Szervezés segítése 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon 
szeretne segítőt megbízni, aki a rendezvényen segítené a Faluház mosdója és egyéb helyiségei 
tisztán és rendben tartását. Javasolja, hogy ezzel a feladattal Havai Lászlóné Németbánya, 
Kossuth Lajos u. 31. sz. alatti lakost megbízási szerződéssel megbízni, megbízási díját nettó 
5.000 Ft/nap összeggel - az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére - megállapítani. A megbízás időtartama 14-19 óráig lenne. Javasolja, hogy 
a képviselő-testület hatalmazza fel az elnök 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

49/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon a Faluház mosdója és egyéb helyiségei 
tisztán és rendben tartása feladattal - az önkormányzat 2016. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére – Havai Lászlóné Németbánya, Kossuth 
Lajos u. 31. sz. alatti lakost bízza meg, megbízási díját nettó 5.000 Ft/nap 
összegben állapítja meg. 
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
o) Sörivó versenyre sör biztosítása 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon 
19.00 órakor kezdődik a sörivó verseny. Javasolja, hogy – az önkormányzat 2016. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a sör megvásárlására 20.000,-Ft keret-
összeget biztosítson a képviselő-testület. 
 
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: 
 

50/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap sörivó versenyre, a sör költségeire – az 
önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 
20.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
ö) Nemzetiségi Napi kirándulás 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy Nemzetiségi Napon 
kirándulást szerveznek az érdeklődőknek. A vonatozás költségét pályázati támogatásból fede-
zik. Gannán meglátogatják a Mauzóleumot is, melynek költsége 35.000,-Ft. Javasolja, hogy – 
az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a gannai Mau-
zóleum belépőjére 35.000,-Ft keretösszeget biztosítson a képviselő-testület. 
 
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: 
 

51/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon a gannai Mauzóleum belépőjére – az 
önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 
35.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
p) Kukorica vásárlás 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy Nemzetiségi Napon 
kukorica főzését javasolja a vendégeknek. Javasolja, hogy erre a célra – az önkormányzat 
2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 20.000,-Ft keretösszeget bizto-
sítson a képviselő-testület. 
 
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: 
 

52/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon főzni való kukorica vásárlásának 
költségeire – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – bruttó 20.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
q) Harmonikás faluébresztő 
 
qa) Pálinka vásárlás 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a „Schnaps mit Musik” 
7.00 órai lovaskocsis, harmonikás faluébresztő alkalmával az ébresztést végzők pálinkával 
kínálják meg a felébresztett lakosokat. Javasolja, hogy a pálinka vásárlásra – az önkormányzat 
2016. évi munkáért kapott feladatalapú támogatás terhére –  bruttó 10.000,-Ft keretösszeget 
állapítson meg a képviselő-testület. 
 
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: 
 

53/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap „Schnaps mit Musik” 7.00 órai lovaskocsis, 
harmonikás faluébresztőre – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – pálinka vásárlását határozza el, melyre bruttó 
10.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pálinka megvásárlásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
qb) Lovaskocsizás 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a „Schnaps mit Musik” 
7.00 órai lovaskocsis, harmonikás faluébresztő alkalmával Láposi János Farkasgyepű, Petőfi 
Sándor u. 10. sz. alatti lakos ingyenesen vállalta, hogy a lovaskocsit biztosítja az 
ébresztőknek. Javasolja, hogy a képviselő-testület kössön megállapodást a fogatossal. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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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: 
 

54/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Láposi János 
Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 10. sz. alatti lakossal, a 2017. évi Németbánya 
Német Nemzetiségi Nap „Schnaps mit Musik” 7.00 órai lovaskocsis, harmonikás 
faluébresztővel kapcsolatban megállapodás megkötését határozza el.  
Láposi János a faluébresztőre a lovas fogatot térítésmentesen biztosítja 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
qc) Harmonikázás 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a „Schnaps mit Musik” 
7.00 órai lovaskocsis, harmonikás faluébresztő alkalmával Schlecht József Bakonyjákó, 
Kossuth Lajos u. 20. sz. alatti lakos ingyenesen vállalta, hogy a lovaskocsin a harmonikázást 
biztosítja az ébresztőknek. Javasolja, hogy a képviselő-testület kössön megállapodást a 
harmonikással. 
  
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: 
 

55/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Schlecht 
József Bakonyjákó, Kossuth Lajos u. 20. sz. alatti lakossal, a 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap „Schnaps mit Musik” 7.00 órai lovaskocsis, 
harmonikás faluébresztővel kapcsolatban megállapodás megkötését határozza el.  
Schlecht József a faluébresztőre a harmonikázást térítésmentesen biztosítja 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatának. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
r) Vacsora 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon  
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vadpörkölt lesz a vacsora, melyhez savanyúságot, kenyeret szolgálnak fel, a pörkölthöz pedig 
fűszereket kell vásárolni. Javasolja, hogy a vacsora költségeire – az önkormányzat 2016. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 60.000,-Ft keretösszeget állapítson 
meg a képviselő-testület. 
 
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: 
 

56/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap vacsora költségeire – az önkormányzat 
2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 60.000,-Ft 
keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda 2016/2017. nevelési évről szóló beszámolója             
     E lő a d ó :  Draskovics Balázs elnök-helyettes 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda 
vezetője megküldte az intézmény 2016/2017. nevelési év Éves Beszámolóját. Mivel az Óvoda 
német nemzetiségi intézmény, ezért a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete véleményét is ki kell kérni a Beszámoló elfogadásához. Ezt követően részlete-
sen ismerteti az Adászteveli Óvoda Éves Beszámolóját, melyet a képviselők előzetesen meg-
kaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámoló elfogadásá-
hoz az egyetértésüket adják 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

57/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászte- 
veli Óvoda 2016/2017. nevelési év Éves Beszámolója elfogadásához egyetértését 
adja. 
Az Éves Beszámoló a határozat mellékletét képezi.                                            

 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
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 Kelemen László jegyző 

 
3./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda Vezetői Önértékelési Fejlesztési Terve                                                             
   E l ő a d ó :          Draskovics Balázs elnök-helyettes 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda 
vezetője megküldte a hivatalnak az intézmény Vezetői Önértékelési Fejlesztési Tervét és an-
nak előterjesztését. Mivel az Óvoda német nemzetiségi intézmény, ezért a Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete véleményét is ki kell kérni a Fejlesztési Terv 
elfogadásához. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és az Adászteveli Óvoda 
Vezetői Önértékelési Fejlesztési Tervét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmá-
nyozhattak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Fejlesztési Terv elfogadásához az egyet-
értésüket adják meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a Fejlesztési Terv elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

58/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászte-
veli Óvoda Vezetői Önértékelési Fejlesztési Terve elfogadásához egyetértését ad-
ja. 

                   A Vezetői Önértékelési Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi.                            
 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2017. szeptember 8. 
                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 

 Kelemen László jegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d :  Németbánya német nemzetiségi kirándulás szervezése                                                            
   E l ő a d ó :          Draskovics Balázs elnök-helyettes 
    (Szóbeli előterjesztés.) 

a) A kirándulás szervezése 

Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a kirándulás 2017. 
szeptember 22-24. napjain kerülne megszervezésre. Program a következő: 

1. nap (péntek) 
Indulás: reggel 7 óra, Németbánya Fő tér 
Érkezés: Alpaka Panzió, Kisrákos / szállás elfoglalása 
Tovább Riegensburgsba, Zotter csokoládégyár, 90 perc gyárbemutató, közben végig a 
csokoládé készülési fázisainak kóstolásával. 
Ehető állatok állatkertje, a Zotter gyár permakultúrás biokertje  
Séta a Riegensburgi várhoz  
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Vacsora 2 féle menüből az Alpaka panzióban 
 

2. nap (szombat) 
Reggeli  
Őrség, Tökmagfesztivál 
Délelőtt: Pityerszer, utána Őriszentpéter 
Vacsora 2 féle menüből az Alpaka panzióban  
 

     3. nap (vasárnap) 
Reggeli  
Alpaka farm megtekintése 
Hazautazás 
 

Az utazást, szállást reggelivel, csokigyári belépőt a nemzetiségi önkormányzat biztosítaná 
azoknak, akik németbányai állandó lakcímmel rendelkeznek. A jelentkezés sorrendjében töl-
tenék fel a helyeket. A maximum személyek száma 47 fő. Amennyiben marad hely, a Német-
bányán ideiglenesen lakók (állandó lakcím nélkül), üdülő ill. telektulajdonosok is jelentkez-
hetnek a kirándulásra. A szállás 3-6 fős, wc-vel, zuhanyzóval ellátott szobákban. A szállítás 
48 fős, kényelmes busszal történne. 

A szállás költsége: Alpaka Panzió teljes ház bruttó 100.000,-Ft/nap, összesen 200.000,-Ft, 
plusz a faluban 5 fő: bruttó 1500/fő/nap, összesen 15.000,-Ft. 

A reggeli költsége: bruttó 600,-Ft/nap, 50 fővel számolva 60.000,-Ft. 

Autóbusz költsége: Balaton Ré-Busz 98’ Kft. bruttó 237.000,-Ft. 

 A Zotter csokoládégyár (állatkert belépővel) belépő árainak költsége: felnőtt árral számolva, 
49 fővel 754,6 (300,-Ft/Euro) Euro, ami bruttó 226.000,-Ft összegnek felel meg. A sofőr in-
gyen beléphet. 

Javasolja a következő határozat elfogadását: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya német 
nemzetiségi kirándulás megszervezésére – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – az alábbi, bruttó keretösszegeket biztosítja: 

Szállás költségeire:                                                                                     215.000,-Ft, 

Reggeli költségeire:                                                                                      60.000,-Ft, 

Autóbusz költségeire:                                                                                 237.000,-Ft, 

Zotter csokoládégyár belépő költségeire:                                                   226.000,-Ft, 
 
Az Önkormányzat az utazás, szállás, reggeli, csokigyári belépő költségeit a németbányai 
állandó lakcímmel rendelkező lakosoknak térítésmentesen biztosítja. A kirándulásra az 
autóbuszban a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel. A kiránduláson maximum 47 fő 
vehet részt. Amennyiben a németbányai állandó lakosok a maximális létszámot nem töltenék 
fel, akkor a fennmaradó helyekre a Németbányán ideiglenes lakcímmel rendelkező üdülő, ill. 
telektulajdonosok is jelentkezhetnek a kirándulásra. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő az összeállított programot tartalmasnak tartja, támogatja a kirándulás 
szervezését.  
  
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

59/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Németbánya német nemzetiségi kirándulás megszervezésére – az önkormányzat 
2016. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – az alábbi, bruttó 
keretösszegeket biztosítja: 

Szállás költségeire:                                                                         215.000,-Ft, 

Reggeli költségeire:                                                                          60.000,-Ft, 

Autóbusz költségeire:                                                                     237.000,-Ft, 

Zotter csokoládégyár belépő költségeire:                                       226.000,-Ft, 
 
Az Önkormányzat az utazás, szállás, reggeli, csokigyár belépő költségeit a 
németbányai állandó lakcímmel rendelkező lakosoknak térítésmentesen biztosítja. 
A kirándulásra az autóbuszban a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel. A 
kiránduláson maximum 47 fő vehet részt. Amennyiben a németbányai állandó 
lakosok a maximális létszámot nem töltenék fel, akkor a fennmaradó helyekre a 
Németbányán ideiglenes lakcímmel rendelkező üdülő, ill. telektulajdonosok is 
jelentkezhetnek a kirándulásra. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
b) Szállítás 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a kirándulók 
szállítására az elnök asszony kért árajánlatokat. Két árajánlat érkezett, melyek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az 
árajánlatokat. Javasolja, hogy a kedvezőbb árajánlatot, a Balaton Ré-Busz 98’ Kft. bruttó 
237.000,-Ft összegű árajánlatát fogadja el a képviselő-testület, s – az önkormányzat 2016. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – kössék meg a szerződést, melynek 
aláírására az elnök asszonyt hatalmazzák fel. 
 
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: 
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60/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napon a kirándulók szállítására vonatkozó, 
Balaton Ré-Busz 98’ Kft. 2017. augusztus 4. napján kelt, bruttó 237.000,-Ft 
összegű árajánlatát – az önkormányzat 2016. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – elfogadja.  
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. szeptember 8. 

                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
5./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök-helyettes 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Adászteveli Óvoda Alapító Okirata módosítása                                                            
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda 
Alapító Okiratának módosítását és annak egységes szerkezetét már tárgyalta a képviselő-
testület az előző ülésén, mivel az előző okirat nem tartalmazta az SNI-s gyermekek nevelésére 
vonatkozó feladatokat és az ehhez tartozó kormányzati funkciót. Az ülést követően – a Ma-
gyar Államkincstár előírásainak megfelelően – módosításra került a Módosító Okirat és egy-
séges szerkezete. Ezért újra meg kell hozniuk a döntést, mivel az Adászteveli Óvoda német 
nemzetiségi nevelést folytató, kétnyelvű óvoda. A Társulási Tanács módosítási döntését meg 
kell előznie a véleményezési eljárásnak, melyben az érintett nemzetiségi önkormányzatok, 
szülői munkaközösségek és nevelőtestületek véleményét ki kell kérni. Az Alapító Okirat mó-
dosítás-tervezetet és egységes szerkezetét a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Ezt követően részletesen ismerteti az Alapító Okirat módosítás-tervezetet és annak 
egységes szerkezetét. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Alapító Okirat módosítással és 
annak egységes szerkezetével értsenek egyet. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
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: 
 

61/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda 1538-3/2017. számú Alapító Okiratának módosításával és an- 
nak 1538-4/2017. számú egységes szerkezetével egyetért. 
Alapító Okirat módosítás és annak egységes szerkezete a határozat mellékletét 
képezi. 

 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                   Határidő: 2017. szeptember 8. 
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                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
 Kelemen László jegyző 

 
b) Adászteveli Óvoda nyitva tartása, indítható csoportok száma, csoportlétszám 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda 
vezetője megküldte Németbánya Község Önkormányzatának az Adászteveli Óvoda 
Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartásának és az adott nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számának meghatározására a javaslatát, és a csoportlétszám 20 %-kal történő 
emelési kérelmet. Mivel az óvoda német nemzetiségi intézmény, ezért a nemzetiségi 
önkormányzatnak is véleményezni kell a nyitva tartást és az indítható óvodai csoportok 
számát, és a csoportlétszám emelését. Ezt követően részletesen ismerteti az óvodavezető 
kérelmét és javaslatát, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tagóvoda – kérelembe foglalt - 
nyitva tartásával és a nevelési évben indítható óvodai csoportok számával, és a csoportlétszám 
emelésével értsen egyet. 
 
Kéri a megjelenteket, 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: 
 

62/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája – kérelembe foglalt - nyitva tartási 
idejével, a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számával, és a 
csoportlétszám 20 %-kal történő megemelésével egyetért. 

                   A kérelem határozat mellékletét képezi. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.                                         
        Határidő: 2017. szeptember 8. 
                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 

 Kelemen László jegyző 

 
 
c) Veszprémi Német Önkormányzatok Közössége tagdíja 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy Wágenhoffer Kornélia 
regionális irodavezető asszony levélben tájékoztatta a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, 
hogy a májusi közgyűlésen megszavazásra került az önkormányzatok 4.000,-Ft/év összegű 
tagdíja. Ezt követően részletesen ismerteti a tájékoztató levelet, melyek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
a Veszprémi Német Önkormányzatok Közössége 4.000,-Ft/év/önkormányzat összegű 
tagdíjával értsen egyet. 
 
Kéri a megjelenteket, 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: 
 

63/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
 Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi    
 Német Önkormányzatok Közössége által megállapított 4.000,-
Ft/év/önkormányzat összegű tagdíjjal egyetért. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.                                         
        Határidő: 2017. szeptember 8. 
                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 

 Kelemen László jegyző 
 
 
d) Megállapodás 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat 
15/2017.(IV.13.) határozata alapján aláírásra került a Hutta Germanica Egyesülettel az 
Együttműködési Megállapodás, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanul-
mányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja a Megállapodás 
jóváhagyását képviselő-testületnek. 
 
Kéri a megjelenteket, 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: 
 

64/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hutta 
Germanica Egyesülettel kötött, 2017. június 22. napján kelt Együttműködési 
Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.                                         

        Határidő: 2017. szeptember 8. 
                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 

 Kelemen László jegyző 
 
 
e) Bankváltás 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes előterjesztésében elmondja, hogy a B3 Takarék Szövet-
kezet Bakonyjákó, Rákóczi u. 93. szám alatti fiókja 2017. március 31. napjával bezárásra ke-
rült, 2017. április 1. napjától a Városlőd, Templom tér 2. szám alatti fiók kezeli a számláját a 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. A települési önkormányzathoz hasonló-
an, javasolja a bankváltásról szóló döntést. Az OTP Banknál kellene új bankszámlát nyitni. 
Ezt követően ismerteti Ékesné Gáspár Dóra előterjesztését. Javasolja a határozati javaslat el-
fogadását azzal, hogy 2017. szeptember 1. napjával váltsanak pénzintézetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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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: 
 

65/2017.(VIII.24.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szep-
tember 1. napjával pénzintézetet vált, a B3 Takarékszövetkezetnél vezetett bank-
számláját megszünteti, és az OTP Bank Nyrt-nél nyit új bankszámlát, s hozzá 
bankkártyát igényel. A bankkártya használatára az alábbi személyt jelöli ki: 

             - Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
             A bankkártya felhasználásának maximális összegét 30.000,-Ft-ban határozza meg. 

Az elnök által használt bankkártya német nemzetiségi önkormányzati feladatok 
teljesítésére használható fel. A bankkártyát az Adászteveli Közös Önkormányzati 
Hivatal Németbányai Ügyfélszolgálatán kell őrizni, s a napi munkakezdéskor le-
het felvenni. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                   Határidő: 2017. szeptember 8. 
                   Felelős: Draskovics Balázs elnök-helyettes 
                      Kelemen László jegyző 
 
 
f) Elnök-helyettesi tájékoztató 
 
fa) Pályázat – „Forrásöltöztetés” 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiírt „Nemzeti kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támo-
gatása” pályázaton „Forrásöltöztetés” című pályázattal 100.000,-Ft vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert. Ebből a pályázati támogatásból kerül fedezésre a népi játszótér bérlése. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
fb) Pályázat – „Németbányai Német Nemzetiségi Nap” 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiírt „Nemzeti kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támo-
gatása” pályázaton „Németbányai Német Nemzetiségi Nap” című pályázattal 200.000,-Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert. Ebből a pályázati támogatásból kerül fedezésre a Né-
metbányai Német Nemzetiségi Nap néhány dologi kiadása. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
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Draskovics Balázs elnök-helyettes megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzá-
szólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök-helyettes megköszöni a jelenlévőknek  
 
az aktív közreműködést, és a testületi ülést 11 óra 06 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 
                        Draskovics Balázs                                                  Kungl Ignác 
                          elnök-helyettes  jkv. hitelesítő 


