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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. 

november 28. napján 17 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Draskovics Balázs elnök és Kungl Ignác képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről megjelent: 4 fő. 
 
Draskovics Balázs elnök köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 képviselő-testületi tag közül csak 
Narancsik Imre hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy külföldön tartózkodik, a mai ülésen 
nem tud részt venni. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Kungl 
Ignác képviselőt jelöljék ki. 
 
Kungl Ignác képviselő a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

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

 
 
Draskovics Balázs elnök a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 

N A P I R E N D : 
 

                  T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ Németbányai Betlehem építés és gyertyagyújtás                                    Draskovics Balázs 
                                                                                                                              elnök 
 
2./ Neue Zeitung újság előfizetése                                                               Draskovics Balázs 
                                                                                                                              elnök 
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3 . / Adventi gyertyagyújtás                                                                        Draskovics Balázs 
                                                                                                                               elnök 
     

4./ Megemlékezés a németbányai kitelepítésről                                           Draskovics Balázs 
                                                                                                                               elnök 
                                                                                                                               

5./ Vegyes ügyek                                                                                           Draskovics Balázs 
                                                                                                                               elnök 

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

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

 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 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 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37 és 38/2019.(VIII.15.) és 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 és 
48/2019.(X.22.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 

 
Draskovics Balázs elnök ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a 
napirendi pontok megtárgyalására. 
 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1./ N a p i r e n d :  Németbányai Betlehem építés és gyertyagyújtás                                     
   E l ő a d ó :       Draskovics Balázs elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a települési önkormányzat Bet-
lehemet kíván építeni Németbányán, bábokat, ruhaanyagokat és egyéb kellékeket vásárolnak 
ehhez. Véleménye szerint a felállítandó Betlehem a németbányai német nemzetiségi lakosok, 



 

 

4 

gyermekek hitéletét is erősíti, ezért - az előzetes megbeszélés szerint - Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tevékenyen részt szeretne venni a Betlehem 
felépítésében, valamint az adventi ünnepségek megrendezésében. Javasolja, hogy kössenek 
együttműködési megállapodást a települési önkormányzattal. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel az 
elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 49/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a németbá-
nyai Betlehem felépítésére, és a 2019. évi adventi ünnepségek megrendezésére 
Együttműködési Megállapodást kíván kötni Németbánya Község Önkormányza-
tával (8581 Németbánya, Fő tér 3.). 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 

                                 Kelemen László jegyző 
 

 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Kostajger Mihály Egyesület 
tagjai is részt vesznek a Betlehem felállításában, ezért velük is javasolja a megállapodás 
megkötését.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő egyetért az elnök úr javaslatával. Javasolja, hogy hatalmazzák fel az 
elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 50/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a németbá-
nyai Betlehem felépítésére, és a 2019. évi adventi ünnepségek megrendezésére 
Együttműködési Megállapodást kíván kötni Németbányai Kostajger Mihály 
Közhasznú Egyesülettel (8581 Németbánya, Fő tér 3.). 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
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                                 Kelemen László jegyző 
 
2./ N a p i r e n d :  Neue Zeitung újság előfizetése    
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök  
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbánya német nemzetiségi 
lakosok a Faluházban rendszeresen olvassák a Neue Zeitung újságot. Érdekli őket a magyar-
országi németek sorsa, a róluk szóló hírek. Ezért elő szeretné fizetni a folyóiratot, ami össze-
kötő kapocsként működik a német nemzetiség között. Az előfizetés bruttó 9.000,-Ft-ba kerül. 
Javasolja a képviselő-estületnek, hogy az előfizetést foglalja határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter németbányai lakos kérdezi, hogy havi, vagy éves előfizetésről van szó? 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs elnök válaszában elmondja, hogy éves előfizetésről van szó. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 51/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy Németbányán 2020. évre előfizeti a Neue Zeitung folyóiratot, melynek 
9.000,-Ft-os költségét – az önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 13. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
3./ N a p i r e n d :  Adventi gyertyagyújtás 
   E l ő a d ó :    Draskovics Balázs elnök  
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy mindjárt itt a december, jön az 
advent időszaka, ami a német nemzetiségi németbányai lakosok jelentős ünnepe, készülődés a 
karácsonyra. Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat tevékenyen részt szeretne venni 
a gyertyagyújtási ünnepi napok megrendezésében. Ilyenkor az ünneplő gyermekeket, 
diákokat, felnőtteket hagyományosan forralt borral, hagymás zsíros kenyérrel, teával és 
süteményekkel kínálják. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a németbányai 1. adventi 
napi gyertyagyújtás megrendezését vállalja el, s annak 20.000,-Ft-os költségét – az 
önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – biztosítsa. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 52/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a 2019. évi németbányai 1. adventi napi gyertyagyújtást megrendezi, s annak 
20.000,-Ft-os költségét – az önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 

                Kelemen László jegyző 
 
4./ N a p i r e n d :  Megemlékezés a németbányai kitelepítésről                                        
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök  
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy 2020. január 6. napján, a 
németbányai németek kitelepítése 71. évfordulójáról is szeretnének megemlékezni. Ilyenkor 
szentmisét tartanak a kápolnában, majd mécseseket gyújtanak, s koszorúznak a német 
kitelepítési emlékműnél. Idén is szeretnék felkérni Narancsik Imre tanár urat, a Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettesét, hogy emlékező beszédét tartsa majd 
meg. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a koszorú és mécsesek megvásárlására – az 
önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 10.000,-Ft-ot 
biztosítson. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő egyetért az elnök úr javaslatával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 53/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy 2020. január 6. napján is megemlékezik a németbányai németek 
kitelepítésének 71. évfordulójáról. A megemlékezés koszorújának és mécseseinek 
megvásárlására – az önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – 10.000,-Ft-ot biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 13. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
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5./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek                                            
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök  
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a)  Adászteveli Óvoda Vezetői Önfejlesztési Terve 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a német nemzetiségi Adászteveli 
Óvoda vezetője benyújtotta a Vezetői Önfejlesztési Tervét, melyet Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak véleményezni kell. Ezt követően részletesen ismerteti Vezetői 
Önfejlesztési Tervet, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a testületnek, hogy a Vezetői Önfejlesztési Tervvel értsenek 
egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő egyetért a Vezetői Önfejlesztési Tervvel. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 54/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) 2019. november 20. napján 
kelt, 160/2019. számú, Vezetői Önfejlesztési Tervével egyetért. 
A Vezetői Önfejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 13. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
 

b) Együttműködési megállapodások jóváhagyása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület korábban 
felhatalmazta Ujvári Szilvia elnököt, hogy a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete együttműködési megállapodásait aláírja. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy ezeket a megállapodásokat hagyják jóvá. 
 
ba) Németbánya Község Önkormányzatával 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Együttműködési 
megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Együttműködési megállapodást 
hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 55/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Község Önkormányzatával (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötött, 2019. augusztus 
16. napján kelt, a Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével 
kapcsolatos Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 13. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
bb) ÁMK R őthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskolával 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Együttműködési 
megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Együttműködési megállapodást 
hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 56/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK 
Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskolával (8446 Kislőd, Hősök tere 
9.) kötött, 2019. augusztus 16. napján kelt, a Németbánya Német Nemzetiségi 
Nap megrendezésével kapcsolatos Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 13. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
bc) Láposi Jánossal 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Együttműködési 
megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Együttműködési megállapodást 
hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 57/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Láposi 
Jánossal (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 10.) kötött, 2019. augusztus 16. 
napján kelt, a Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos 
Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 13. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
 

bd) Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskarral 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Együttműködési 
megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Együttműködési megállapodást 
hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 58/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskarral (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) kötött, 
2019. augusztus 16. napján kelt, a Németbánya Német Nemzetiségi Nap 
megrendezésével kapcsolatos Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 13. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
 

be) Városlődi Pergő-Rozmaring Tánccsoporttal 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Együttműködési 
megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
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tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Együttműködési megállapodást 
hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 59/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi 
Pergő-Rozmaring Tánccsoporttal (8445 Városlőd, Szabadság tér 2.) kötött, 2019. 
augusztus 16. napján kelt, a Németbánya Német Nemzetiségi Nap 
megrendezésével kapcsolatos Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 13. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
bf) Ádám Renáta szülővel 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Együttműködési 
megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Együttműködési megállapodást 
hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 60/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ádám 
Renáta szülővel (8445 Városlőd, Lehel u. 7.) kötött, 2019. augusztus 16. napján 
kelt, a Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos 
Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 13. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
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bg) Hellebrandt Jenő Ferencnével 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Együttműködési 
megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Együttműködési megállapodást 
hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 61/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hellebrandt 
Jenő Ferencnével (8581 Németbánya, Kossuth L. u. 4.) kötött, 2019. augusztus 
16. napján kelt, a Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével 
kapcsolatos Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 13. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
bh) Hutta Germanica Egyesülettel 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Együttműködési 
megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Együttműködési megállapodást 
hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 62/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hutta 
Germanica Egyesülettel (8581 Németbánya, Kossuth L. u. 15.) kötött, 2019. 
augusztus 16. napján kelt, a Németbánya Német Nemzetiségi Nap 
megrendezésével kapcsolatos Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2019. december 13. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
bi) Mihályházi Asszonykórussal 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Együttműködési 
megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Együttműködési megállapodást 
hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 63/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mihályházi 
Asszonykórussal (8513 Mihályháza, Jókai u. 15.) kötött, 2019. augusztus 16. 
napján kelt, a Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos 
Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 13. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
bj) Németbánya Község Önkormányzatával 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Együttműködési 
megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Együttműködési megállapodást 
hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 64/2019.(XI.28.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-    
 testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Község Önkormányzatával (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötött, 2019. augusztus 
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16. napján kelt, közösségi célú eszközbeszerzés megvalósításával kapcsolatos 
Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 13. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
 
Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelentése, kérdése, vagy 
hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Kungl Ignác képviselő hozzászólásában elmondja, hogy jó dolognak tartja az Adászteveli 
Óvoda Bakonyjákói Óvodájában a gyerekek német nyelvre történő oktatását. A Németbánya 
Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatban javasolja, hogy jövőre a herendi 
német nemzetiségi néptáncosokat is hívják meg. A korábbi évtizedekben ők mindig nagyon 
nagy sikerrel szerepeltek a Németbánya Német Nemzetiségi Napokon. 
 
Doma Kálmánné németbányai lakos a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat ál-
tal megrendezendő, adventi első gyertyagyújtás rendezvényére egy tálca süteményt ajánl fel 
az ünneplőknek. 
 
Kungl Ignácné németbányai lakos csatlakozik az előtte szólóhoz, ő is felajánl egy tálca sü-
teményt. 
 
Draskovics Balázs elnök megköszöni az előtte szóló asszonyok felajánlásait. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a testületi ülést 17 óra 43 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

                       Draskovics Balázs                                                Kungl Ignác 
                                elnök                                                           jkv. hitelesítő 
 
 


