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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 2019. 

október 22. napján 16 órakor megtartott alakuló képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme 
 
Az ülés típusa: Alakuló. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Draskovics Balázs, Kungl Ignác és Narancsik Imre képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
- Kelemen László jegyző 
- Hellebrandt Jenő Ferencné HVB elnök 

 
A lakosság részéről megjelent: 2 fő. 
 
Kungl Ignác korelnök képviselő köszönti az alakuló ülésünkön megjelenteket. Elmondja, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat testületének alakuló ülését az illetékes választási bizottság 
elnöke Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. tv. 43. § (1) be-
kezdése szerint a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül hívja ösz-
sze. Az alakuló ülést a jelenlévő legidősebb német nemzetiségi képviselő, mint korelnök ve-
zeti, a képviselő-testület elnökének megválasztásáig. Mivel Ujvári Szilvia írásban lemondott 
németbányai német nemzetiségi képviselői tisztségéről, neki jutott a megtisztelő feladat, hogy 
az alakuló ülés levezetését elkezdheti. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határo-
zatképes, mert a 3 képviselő közül mindenki jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Narancsik Imre képviselőt jelöljék ki. 
 
Narancsik Imre képviselő a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, egy tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző-
könyv hitelesítésére Narancsik Imre képviselőt jelöli ki. 

 
 
Kungl Ignác korelnök képviselő a meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtár-
gyalni. 
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N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ Németbányai HVB tájékoztatója a 2019. évi helyi önkor-            Hellebrand Jenő Ferencné 
     mányzati képviselők és polgármesterek németbányai német                      HVB elnök 
     nemzetiségi választása eredményéről                         
 
2./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek                Kungl Ignác 
     eskütétele                                                                                                        korelnök 
                                                                                                     
3./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és el-            Kungl Ignác 
      nök-helyettesének megválasztása                                                                   korelnök 
     

4./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és elnök-               NNÖK 
     helyettese és tagja tiszteletdíjának megállapítása                                            elnök 
                                                                                                                               

5./ SZMSZ megalkotása                                                                                      NNÖK 
                                                                                                                               elnök 

6./ Vegyes ügyek                                                                                                 NNÖK 
                                                                                                                               elnök 

 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a 
napirendre tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és 
meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 
Kungl Ignác korelnök képviselő 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 HVB tájékoztatója a 2019. évi helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek németbányai német nemzetiségi válasz-
tása eredményéről                         

   E l ő a d ó :       Hellebrand Jenő Ferencné HVB elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kungl Ignác korelnök képviselő felkéri Hellebrand Jenő Ferencnét, Németbánya község 
HVB elnökét, hogy a németbányai német nemzetiségi képviselő választás eredményéről szóló 
tájékoztatóját tartsa meg, s adja át a megválasztott német nemzetiségi önkormányzati képvise-
lőknek a megbízóleveleket. 
 
Hellebrand Jenő Ferencné HVB elnök a 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek németbányai német nemzetiségi választása HVB jegyzőkönyve alapján is-
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merteti a választás eredményét. Ezt követően gratulál a megválasztott német nemzetiségi ön-
kormányzati képviselőknek, majd átadja a megbízóleveleiket. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek 

eskütétele 
   E l ő a d ó :         Kungl Ignác korelnök  
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kungl Ignác korelnök képviselő előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 100. §-a alapján a nemzetiségi 
önkormányzati képviselő és a nemzetiségi települési önkormányzati képviselő az alakuló ülé-
sen, illetve a megválasztását követő ülésen – választása szerint – anyanyelvén vagy magyarul, 
vagy mindkét nyelven a 155. § szerinti szöveggel – választása szerint – esküt vagy fogadal-
mat tesz, és erről okmányt ír alá. A nemzetiségi önkormányzati képviselő az eskü vagy foga-
dalom letételét megelőzően is gyakorolja képviselői jogait. Amennyiben a települési nemzeti-
ségi önkormányzati képviselő tagja a területi vagy az országos nemzetiségi önkormányzatnak 
is, a területi vagy az országos testület előtt is esküt vagy fogadalmat tesz. Felkéri a jelenlévő-
ket, hogy álljanak fel. Felkéri Hellebrand Jenő Ferencné HVB elnök asszonyt, hogy a képvi-
selőktől az esküt vegye ki.  
 
Hellebrand Jenő Ferencné HVB elnök az alábbiak szerint kiveszi az esküt a német nemzeti-
ségi képviselőktől: 
 
„Én ………………. (név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti német nemzeti-
ségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzeti-
ségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomá-
somra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen vég-
zem, minden igyekezetemmel a német nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anya-
nyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.  

 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint)  
Isten engem úgy segéljen!” 

 
A német nemzetiségi képviselők letették az esküt.  
 
Ezt követően a német nemzetiségi képviselők aláírják az esküokmányt.  
 
 
3./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és elnök-

helyettesének megválasztása 
   E l ő a d ó :    Kungl Ignác korelnök  
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Elnök megválasztása 
 
Kungl Ignác korelnök képviselő előterjesztésében elmondja, hogy a Nektv. 88. §-a alapján 
az alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat a testületének tagjai közül megválasztja az ön- 
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kormányzat elnökét, elnök-helyettesét, bizottsága tagjait, megalkotja szervezeti és működési 
szabályzatát, dönt a tiszteletdíjakról, illetményekről. Az országos önkormányzat egy-négy 
elnökhelyettest választ. Az alakuló ülés akkor tekinthető megtartottnak, ha az elnök 
megválasztására sor kerül. 
A Nektv. 91. § (3) bekezdése szerint az érintett kezdeményezésére a testület zárt ülésen 
választhatja meg az elnököt. A 93. § (2) bekezdése alapján a zárt ülésen tárgyalt ügyekben 
titkos szavazás is tartható, a jelen lévő képviselők több mint a felének kezdeményezésére. A 
zárt ülésen hozott döntésekről is tájékoztatni kell a nyilvánosságot, tehát nyilvánosan ki kell 
hirdetni az elnök-helyettes választás eredményét. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
elnököt nyílt szavazással válasszák meg. Felkéri a képviselőket, hogy a tisztségre tegyenek 
javaslatot. 
 
Hozzászólások:  
 
Narancsik Imre képviselő Draskovics Balázs képviselőt javasolja az elnöki tisztségre 
megválasztani, mert több szabadidővel, tapasztalattal rendelkezik, jól ismeri a német 
nemzetiségi önkormányzat működését. 
 
Kungl Ignác korelnök képviselő szavazásra bocsátja képviselőtársa javaslatát. 
 
Az elnök megválasztására Draskovics Balázs képviselő 1 igen szavazatot, 1 nem szavazatot 
kapott, egy képviselő pedig tartózkodott. Kungl Ignác korelnök képviselő megállapítja, 
hogy nem született döntés, mert a jelölt nem kapta meg a szükséges „igen” szavazatot. 
 
Kungl Ignác korelnök képviselő javasolja, hogy Narancsik Imre képviselő legyen az elnök. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre képviselő hozzászólásában elmondja, hogy nem szeretné elvállalni az elnöki 
tisztséget, mert időben nem tudná ellátni. Továbbra is Draskovics Balázs képviselőt javasolja 
az elnöki tisztségre. 
 
Kungl Ignác korelnök képviselő javasolja, hogy Draskovics Balázs képviselő legyen az 
elnök. Megkérdezi a jelöltet, hogy megválasztása esetén vállalja-e a tisztséget? 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs képviselő igennel válaszol a kérdésre. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 2 
igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

 39/2019.(X.22.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Draskovics Balázs Pápa, 
Szentilonay u. 22. szám alatti lakost választja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. november 6. 
Felelős: Kungl Ignác korelnök képviselő 
              Kelemen László jegyző 
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Ezt követően Draskovics Balázs elnök átveszi az ülés levezetését. 
 
b) Elnök-helyettes megválasztása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy az alakuló ülésen a nemzetiségi 
önkormányzat a testületének tagjai közül megválasztja az önkormányzat elnök-helyettesét. A 
helyi nemzetiségi önkormányzat egyetlen elnök-helyettest választ. Az érintett 
kezdeményezésére a testület zárt ülésen választhatja meg az elnök-helyettest. A zárt ülésen 
tárgyalt ügyekben titkos szavazás is tartható, a jelen lévő képviselők több mint a felének 
kezdeményezésére. A zárt ülésen hozott döntésekről is tájékoztatni kell a nyilvánosságot, 
tehát nyilvánosan ki kell hirdetni az elnök-helyettes választás eredményét. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az elnök-helyettest nyílt szavazással válasszák meg. Javasolja, 
hogy Narancsik Imre képviselőt válassza meg az elnök-helyettesi tisztségre a képviselő-
testület. Megkérdezi a jelöltet, hogy megválasztása esetén vállalja-e a tisztséget? 
 
 Válasz: 
 
Narancsik Imre képviselő igennel válaszol a kérdésre. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 2 
igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

 40/2019.(X.22.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
 Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya  
 Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettesének Narancsik Imre Német- 
 bánya, Kossuth u. 26. szám alatti lakost választja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. november 6. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és elnök- he-

lyettese és tagja tiszteletdíjának megállapítása                                             
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök  
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Nektv. 109. §-ában foglaltak 
szerint a nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, 
valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának – a nemzetiségi önkormányzat 
költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül – tiszteletdíjat, 
természetbeni juttatást állapíthat meg.  
A települési nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a 
mindenkori közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap kétszerese (2 x  
38.650,Ft = 77.300,-Ft) A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére 
megállapított tiszteletdíj nem érheti el az elnök részére megállapított összeget. A helyi 
nemzetiségi önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb a nemzetiségi 
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önkormányzat elnöke tiszteletdíjának harminc százalékánál. A nemzetiségi önkormányzati 
tisztségviselő, képviselő tiszteletdíja, illetménye és egyéb  juttatása közérdekű adat.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy tegyenek javaslatot az elnök, elnökhelyettes és tag tiszteletdíjára. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes javasolja, hogy maradjanak az előző ciklusban megállapított 
tiszteletdíjak, vagyis az elnöknek bruttó 20.135,-Ft/hó, az elnök-helyettesnek bruttó 9.135,-Ft/ 
hó, a tagnak pedig bruttó 4.060 Ft/hó tiszteletdíjat javasol megállapítani. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

41/2019.(X.22.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Draskovics 
Balázs elnök tiszteletdíját - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX tör-
vény 109. §-ában foglaltak alapján - bruttó 20.135,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
Utasítja a tisztségvislőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. november 6. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 2 
igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatait: 
 

42/2019.(X.22.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Narancsik 
Imre elnök-helyettes tiszteletdíját - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLX-
XIX törvény 109. §-ában foglaltak alapján - bruttó 9.135,-Ft/hó összegben állapítja 
meg. 
Utasítja a tisztségvislőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. november 6. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
 
43/2019.(X.22.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kungl Ignác 
tag tiszteletdíját - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 109. 
§-ában foglaltak alapján - bruttó 4.060 Ft/hó összegben állapítja meg. 
Utasítja a tisztségvislőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. november 6. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
 
 

5./ N a p i r e n d :  SZMSZ megalkotása                                             
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök  
      (Szóbeli előterjesztés.) 
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Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete az év elején megvizsgálta az SZMSZ-t, s hatályában fenn-
tartotta. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az SZMSZ 1. Mellékletében módosítsák a 
képviselő-testület névsorát. Egyebek tekintetében nem látja indokoltnak a módosítást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző jelzi, hogy a bankváltás következtében változott a VII. fejezet 7./ 
pontjában a számlaszám, helyesen: 11748045-15777373. 

 
Draskovics Balázs elnök javasolja, hogy az elhangzott módosítási javaslatokkal módosított 
SZMSZ-t fogadja el a képviselő-testület. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

44/2019.(X.22.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesz-
tésben elhangzott javaslatokkal módosított, 2019. október 22. napján kelt, Német-
bánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát el-
fogadja. 

                  A Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2019. november 6. 
                   Felelős: Draskovics Balázs elnök 

              Kelemen László jegyző 
 

 
6./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek                                            
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök  
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás 
 
Draskovics Balázs elnök ájékoztatja a jelenlévőket a Nektv. 103. §-ában rögzített 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről: 

(1)  A nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon 
belül, majd ezt követően minden év január 31-ig a 2. melléklet szerinti 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni 
köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint 
gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát.  

(2)  A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – a képviselő 
nem gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni 
juttatásban, költségtérítésben.  

(3)  A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság, 
vagy legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő vagyonnyilatkozata – 
az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – nyilvános. A képviselő hoz- 
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zátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai 
tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.  

(4)  A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat ellenőrzésére kijelölt 
bizottságnál vagy a kijelölt képviselőknél bárki írásban kezdeményezheti. Az eljárás 
eredményéről a bizottság vagy a kijelölt képviselők a soron következő ülésén 
tájékoztatják a képviselő-testületet, közgyűlést.  

(5)  A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során felhívásra a képviselő köteles a saját, 
illetve hozzátartozója vagyonnyilatkozatával feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító 
adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai 
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.  

(6) A nemzetiségi önkormányzat hatásköréből nem ruházható át a vagyonnyilatkozati 
eljárással kapcsolatos döntés.  

(7) A nemzetiségi önkormányzat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást zárt ülés 
keretében tárgyalja meg.  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás nem volt. 

 
b) Bejegyzés a törzskönyvi nyilvántartásba  
 
Draskovics Balázs elnök tájékoztatja a jelenlévőket Magyar Államkincstár törzskönyvi nyil-
vántartásába bejegyzett és a 2019. évi általános önkormányzati választásokat követően is to-
vább működő nemzetiségi önkormányzatok esetében az önkormányzat megválasztott elnökét 
akkor is be kell jelenteni, ha ismételten a korábbi elnököt választják meg. A kérelemhez az 
alakuló ülési jegyzőkönyv másolatát, vagy annak a változást érintő határozatot tartalmazó ki-
vonatát kell mellékelni. 
Ha új elnök került megválasztásra, akkor az előző választási ciklusban bejegyzett elnök törzs-
könyvi nyilvántartásából történő kivezetését is meg kell oldani.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás nem volt. 
 

c) Iskolai körzethatár kijelölése 
 
Draskovics Balázs elnök részletesen ismerteti Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal vezetője az általános iskolák körzethatár-tervezetére vonatkozó Előterjesztését, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A 
Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 
58.) biztosítja a kötelező felvételt a németbányai német nemzetiségi általános iskolás diákok 
számára. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a felvételi körzethatár-
tervezettel, s a határozatba azt is foglalják bele, hogy az intézményekben hátrányos helyzetű 
németbányai gyermek nem tanul. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                45/2019.(X.22.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-tes-   
                tületének határozata: 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
település teljes közigazgatási területére, a 2020/2021. tanévre vonatkozó felvételi 
körzettel, a kötelező felvételt biztosító 200811 – Városlődi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 58.) oktatási-nevelési 
intézménnyel egyetért.  
Az intézményben hátrányos helyzetű gyermek nem tanul. 
Az Előterjesztés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

                   Határidő: 2019. október 31. 
                   Felelős:  Draskovics Balázs elnök 
                                  Kelemen László jegyző 

 
d) Adászteveli Óvoda Házirendje 
 
Draskovics Balázs elnök részletesen ismerteti Az Adászteveli Óvoda 1/2019. verziószámú 
Házirendje előterjesztését és a Házirendet melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A Házirendet a nevelőtestület fogadja el. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület adja egyetértését a Házirend elfogadásához. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                46/2019.(X.22.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-tes-   
                tületének határozata: 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli 
Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u.95.) 1/2019. verziószámú, 2019. szeptember 2. 
napján kelt Házirendje nevelőtestületi elfogadásához egyetértését adja. 
A Házirend a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. november 6. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 

                                 Kelemen László jegyző 
 

e) Halottak napja 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy közeledik a halottak napja. 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben 
koszorúkat helyez el és mécseseket gyújt az emlékműnél, a temetőben és az emlékkeresztnél. 
Javasolja, hogy - az önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére 
– a koszorúk és mécsesek költségének fedezésére 10.000,-Ft-ot biztosítson a képviselő-
testület. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                47/2019.(X.22.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-tes-    
                tületének határozata: 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - az 
önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a 
halottak napján, Németbánya községben, az emlékműnél, a temetőben és az 
emlékkeresztnél történő megemlékezéshez, a koszorúk és mécsesek költségének 
fedezésére 10.000,-Ft keretösszeget biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. november 6. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 

                                 Kelemen László jegyző 
 
 
Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy 
hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy a temetőben kialakított 
Emlékkertben a sírok egységes rendben lettek elhelyezve 2004. évben, ez példaértékű. 15 év 
alatt a sírkövek megdőltek, jó lenne helyreállítani őket. A kerítésnél is rés van, ahol bejárnak a 
vadak, s lelegelik a virágokat. Javasolja, hogy az Emlékkertben történő megemlékezéshez is 
biztosítson 10.000,-Ft keretet a képviselő-testület. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester hozzászólásában elmondja, hogy beszélt a 
falugondnokkal, ezen a héten elvégzik a sírkövek helyreállítását, hogy halottak napjára min-
den rendben legyen. A kerítés helyreállítását is elvégzik. 
 
Draskovics Balázs elnök szavazásra bocsátja Kiss Albertné németbányai lakos javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                48/2019.(X.22.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-tes-    
                tületének határozata: 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - az 
önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – a 
halottak napján, Németbánya községben, a temető Emlékkertjében történő 
megemlékezéshez, a koszorúk és mécsesek költségének fedezésére 10.000,-Ft 
keretösszeget biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. november 6. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
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                                 Kelemen László jegyző 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő kéri a jegyző urat, hogy majd tájékoztassa a képviselő-testületet arról, 
hogy a működési költségek és a feladatalapú támogatás előirányzatainak felhasználása hogyan 
áll. 
 
Kelemen László jegyző ígéretet tesz arra, hogy rövid időn belül tájékoztatja a képviselő-
testületet. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a testületi ülést 16 óra 46 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

                       Draskovics Balázs                                                Narancsik Imre 
                                elnök  jkv. hitelesítő 
 
 


