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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 2020. július 

13. napján 16 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Draskovics Balázs elnök, Narancsik Imre elnök-helyettes és 

Kungl Ignác képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 

 
A lakosság részéről megjelent: 1 fő. 
 
Draskovics Balázs elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Javasol-
ja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Narancsik Imre elnök-helyettest jelölje ki a képviselő-
testület. 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, 1 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 elnök-helyettest jelöli ki. 

 
Draskovics Balázs elnök javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.             
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :      E lő a d ó : 
 
1./ Pályázat – Németbányai sváb szakácskönyv kiadása                                Draskovics Balázs 
                                                                                                                                  elnök 
 
2./ Adászteveli Óvoda intézményvezetője 2019/2020. nevelési év                Draskovics Balázs 
      beszámolója                                                                                                         elnök 
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3./ Adászteveli Óvoda intézményvezető-helyettese 2019/2020. neve-           Draskovics Balázs 
     lési év beszámolója                                                                                               elnök 
                         
4./ Vegyes ügyek                                                                                             Draskovics Balázs 
                                                                                                                                   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. 

 
Draskovics Balázs elnök elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a testületnek, 
hogy vegyék tudomásul a beszámolót. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

   Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ha- 
   tározata:    

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a jelentést az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8/2020.(II.6.), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
és 17/2020.(V.5.), 18, 19 és 20/2020.(V.25.), 21, 22 és 23/2020.(V.29.) és 24, 
25, 26 és 27/2020.(VI.10.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalásá-
ra. 
 
 

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 :  Pályázat – Németbányai sváb szakácskönyv kiadása  
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Német 
Önkormányzatok Közössége pályázati felhívását és a Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa Ár-
ajánlatát, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmond-
ja, hogy a nyomtatott kiadványt pályázzák meg. A pályázat beérkezési ideje: 2020. július 20., 
az elbírálási határidő: 2020. július 31. Kiss Albertné Németbánya Települési Értéktár Bizott-
ság elnöke rendelkezésükre bocsátotta elektronikusan a szakácskönyvet, mely alapján a jegy-
ző úr elkészítette a pályázatot. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázat benyújtásá-
ról hozzák meg a határozatukat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné Németbánya Települési Értéktár Bizottság elnöke hozzászólásában elmond-
ja, hogy már régen tervezte a szakácskönyv megírását. Az anyaggyűjtés három hónapot vett 
igénybe. A szakácskönyvben 81 étel fényképe és receptje szerepel, melyeket a Náci bácsi fe-
leségével megfőztek és megsütöttek. A könyvet Mári néni lektorálta, az ételek sváb nevét is 
ellenőrizte. A sváb szakácskönyv ajánlását Heilig Ferenc, a Veszprém Megyei Német Ön-
kormányzatok Közössége elnöke fogja elkészíteni. Mihalcsik Márta elkészítette a Németbá-
nya Települési Értéktár Bizottság pályázatát, melyben 30 db németbányai értéket tartalmazó 
kiadvány támogatására pályáznak. A németbányai Értéktárnak a Pápai Jókai Mór könyvtárban 
lesz egy kiállítása, melynek keretén belül a sváb szakácskönyv is bemutatásra kerül. Az ér-
deklődőknek borlevest főznek és rétest sütnek a szakácskönyv receptjei alapján. 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a határozat meghozatalát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

28/2020.(VII.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém 
Megyei Német Önkormányzatok Közössége (8200 Veszprém, Thököly u. 11., Pf. 
168.) „Német nemzetiségi közösségek identitás erősítését szolgáló projektek rész-
támogatására” pályázati felhívására „Németbányai sváb szakácskönyv kiadása” 
címmel pályázatot nyújt be. 
A pályázati projekt teljes összege:   252.000,-Ft 
Saját forrás:                                        50.000,-Ft 
Igényelt támogatás:                          202.000,-Ft 
A képviselő-testület a pályázat előfinanszírozását és a saját forrást a 2018. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. július 20. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda intézményvezetője 2019/2020. nevelési év beszá-

molója 
   E l ő a d ó :          Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda 
intézményvezetője 2019/2020. nevelési év intézményvezetői beszámolóját, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az óvoda német 
nemzetiségi intézmény, a beszámoló Adásztevel, Bakonyjákó és Németbánya 
Óvodafenntartó Társulás általi elfogadásához szükséges Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat egyetértésére is. Javasolja, hogy a képviselő-testület az egyetértését adja meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

29/2020.(VII.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) intézményvezetője 2020. 
június 22. napján kelt, 2019/2020. nevelési év Beszámolója elfogadásához 
egyetértését adja. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. július 28. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda intézményvezető-helyettese 2019/2020. nevelési 

év beszámolója 
    E lő a d ó :          Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda 
intézményvezető-helyettese 2019/2020. nevelési év intézményvezető-helyettesi 
beszámolóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  
Elmondja, hogy az óvoda német nemzetiségi intézmény, a beszámoló Adásztevel, 
Bakonyjákó és Németbánya Óvodafenntartó Társulás általi elfogadásához szükséges 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésére is. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület az egyetértését adja meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az egyetértés megadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

30/2020.(VII.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) intézményvezető-helyettese 
2020. június 17. napján kelt, 2019/2020. nevelési év Beszámolója elfogadásához 
egyetértését adja. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi.                                                           
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. július 28. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
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4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Információs tábla 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület korábban 
felhatalmazta az elnököt, hogy az Információs tábla elkészíttetése ügyében intézkedjen. A 
tábla elhelyezéséhez majd a közterület tulajdonosától, Németbánya Község 
Önkormányzatától engedélyt kell kérni. Ezt követően részletesen ismerteti az információs 
tábla Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  
Javasolja, hogy az Árajánlatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy nagy szükség van az in-
formációs táblára Németbányán. A tábla útba igazítja a turistákat, s felhívja a figyelmüket 
Németbánya település értékeire. Támogatja az Árajánlat elfogadását. Javasolja a testületnek, 
hogy hatalmazzák fel az elnök urat a tábla megrendelésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

31/2020.(VII.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth 
Ádám egyéni vállalkozó (8597 Döbrönte, Fő u. 19., adószám: 8958431-1-39) 
Németbánya település Információs táblája elkészítésére benyújtott, bruttó 
240.242,-Ft összegű, 2020. június 22. napján kelt Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt az információs tábla megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. július 28. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
b) Megállapodás Németbánya Község Önkormányzatával 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a hétvégén, 2020. július 18. 
napján lesz Németbányán a falunap. A polgármester asszony elkérte az önkormányzatunk 
tulajdonát képező 2 db 6 m x 3 m-es pavilont a falunapra, melyet természetesen kölcsön ad a 
nemzetiségi önkormányzat a települési önkormányzatnak. Erről készült egy Együttműködési 
Megállapodás is, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Ezt követően részletesen ismerteti a Megállapodást. Javasolja, hogy a Megállapodást 
fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Narancsik Imre elnök-helyettes hozzászólásában támogatja a megállapodás elfogadását. Ja-
vasolja, hogy hatalmazzák fel az elnököt a Megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

32/2020.(VII.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Németbánya Község Önkormányzatával (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötendő, a 
2020. évi Németbányai Falunap megszervezésével kapcsolatos Együttműködési 
Megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. július 15. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
c) Németbánya Német Nemzetiségi Nap 
 

Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy eredetileg 2020. szeptember 5. 
napjára tervezték a Németbánya Német Nemzetiségi Nap megtartását. A polgármester 
asszony jelezte, hogy ezen a napon lesz Németbányán a SZIRONTA harangkoncert, ezért 
kérte a nemzetiségi nap áthelyezését. Javasolja, hogy a Nemzetiségi Napot szeptember 6-án 
tartsák meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy egyetért az elnök úr javas-
latával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

33/2020.(VII.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy Németbányán a 2020. évi Német Nemzetiségi Napot 2020. szeptember 6. 
napján (vasárnap) rendezi meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. július 28. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
d) Megállapodások jóváhagyása 
da) Hutta Germanica Egyesület 
daa) Működési költségek támogatása 
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Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Hutta Germanica 
Egyesülettel kötött Együttműködési Megállapodást, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az általa már aláírt megállapodást 
hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a megállapodás jóváhagyását.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

34/2020.(VII.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hutta 
Germanica Egyesülettel (8581 Németbánya, Kossuth u. 15.) az Egyesület 
működése támogatására kötött, 2020. május 6. napján kelt Együttműködési 
megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. július 28. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                 Kelemen László jegyző 

 
dab) Pünkösdi királynéjárás 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Hutta Germanica 
Egyesülettel kötött Együttműködési Megállapodást, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az elnök-helyettes úr felesége 
tanította be a gyermekeknek a pünkösdi királynéjárást, akik nagyon élvezték a régi 
hagyomány felélesztését. Javasolja, hogy a megállapodást hagyja jóvá 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, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

35/2020.(VII.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hutta 
Germanica Egyesülettel (8581 Németbánya, Kossuth u. 15.) a pünkösdi 
királynéjárás hagyományainak megismertetésével kapcsolatosan kötött, 2020. 
május 29. napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. július 28. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
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db) Római Katolikus Egyház Bakonyjákói Egyházközsége működésének támogatása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Római Katolikus Egyház 
Bakonyjákói Egyházközségével kötött Együttműködési Megállapodást, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a megállapodást 
hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a megállapodás jóváhagyását.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

36/2020.(VII.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Római 
Katolikus Egyház Bakonyjákói Egyházközséggel (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 
35.) az Egyházközség működése támogatására kötött, 2020. május 6. napján kelt 
Megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. július 28. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
dc) Németbányai Település Értéktár Bizottság támogatása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Németbányai Település 
Értéktár Bizottsággal kötött Együttműködési Megállapodást, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a nyertes pályázat esetén a sváb 
szakácskönyv kiadása ügyében egyeztetniük kell majd. Javasolja, hogy a megállapodást 
hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a megállapodás jóváhagyásával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

37/2020.(VII.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Németbányai Értéktár Bizottsággal (8581 Németbánya, Fő tér 3.) a Németbányai 
sváb szakácskönyv megjelentetése költségeinek támogatására kötött, 2020. június 
15. napján kelt Megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. július 28. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
   

e) Emléktábla készíttetése és elhelyezése 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai kápolnát a 
kitelepített Maria Todte asszony közösségi összefogással építtette. Sok támogató pénzt adott 
az építkezésre, sokan társadalmi munkával segítették az építkezést. Erről szerettek volna egy 
emléktáblával megemlékezni. Felkéri Kiss Albertnét, a Németbánya Települési Értéktár 
Bizottság elnökét, hogy a részleteket ismertesse. 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné Németbánya Települési Értéktár Bizottság elnöke hozzászólásában 
elmondja, hogy Maria Todte asszony idén 85 éves, a lánya, Birgit csináltatott egy 
emléktáblát német szövegezéssel, melyet 2020. május 5. napján szerettek volna felavatni, s 
erre meghívták volna Maria Todte asszonyt, aki éppen Hévízen tartózkodott. Sajnos a 
koronavírus járvány a terveket meghiúsította. A német nyelvű táblára helytelenül van 
vésetve az „építtette” szó, új táblát kellene készíttetni, helyes szövegezéssel. A tábla 
felavatását a Németbánya Német Nemzetiségi Napon fel lehetne avatni. Javasolja, hogy a 
tábla költségét vállalja át az önkormányzat. 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy először árajánlatot kellene 
kérni a táblára, s utána lehetne dönteni a költségek vállalásáról. Javasolja, hogy hatalmazzák 
fel az elnököt az árajánlat beszerzésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, egy tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

38/2020.(VII.13.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Draskovics Balázs elnököt, hogy a németbányai kápolna falára 
elhelyezendő emléktábla költségeiről Árajánlatot szerezzen be. 
Utasítja az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2020. július 28. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                 

 
Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy 
hozzászólása?  
 
Hozzászólások:  
 
Kiss Albertné Németbánya Települési Értéktár Bizottság elnöke hozzászólásában elmond-
ja, hogy a korábbi képviselő-testületeknek már többször javasolta, hogy a Fő teret nevezzék át 
Kostajger Mihály térre. A névváltozás viszonylag kevés változással járna a nyilvántartások-
ban. Nagy Sándor émetbányai festőművészről is nevezhetnének el utcát. 
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Draskovics Balázs elnök elmondja, hogy a németbányai körforgalomba tervezik Kostajger 
Mihály bronz mellszobrának elhelyezését, amely a kápolna felé nézne. A szobor elhelyezésé-
nek költsége kb. 1 millió forint. Előtte viszont egyeztetni kell majd a Közúti Igazgatósággal és 
a települési önkormányzattal is. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a testületi ülést 17 óra 19 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
                        Draskovics Balázs                                               Narancsik Imre 
                                 elnök  elnök-helyettes 


