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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. 

augusztus 26. napján 15 órakor 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 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, 1 tartózkodás ellenében, 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 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./ Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása, in-              Draskovics Balázs 
     dítható óvodai csoportok száma                                                                         elnök 
                                                                                                                                  
2./ Németbányai sváb szakácskönyv kiadása                                                  Draskovics Balázs 
                                                                                                                                                            elnök 
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3./ Németbánya Német Nemzetiségi Nap                                                       Draskovics Balázs 
                                                                                                                                   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 a 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 és 38/2020.(VII.13.) 
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 :  Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása, indítha-                     
                                  tó óvodai csoportok száma                                                                                 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda Ba-
konyjákói Tagóvodája Kérelmét, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Elmondja, hogy az óvoda német nemzetiségi intézmény, a kérelem érintett 
települések általi elfogadáshoz szükséges a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete egyetértése is. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az egyetértésüket 
adják meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 



 

 

4 

Hozzászólás: 
 
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: 
 

39/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászte-
veli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája (8581 Bakonyjákó, Rákóczi Ferenc u. 26.) 
heti és éves nyitvatartási idejének és a 2020/2021-es nevelési évben indítható 
óvodai csoportok számának – Kérelemnek megfelelő – meghatározásával egyet-
ért. 
A Kérelem a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 30. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Németbányai sváb szakácskönyv kiadása   
   E l ő a d ó :          Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Árajánlat 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Jókai Mór Városi 
Könyvtár Pápa Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy Hermann István pápai könyvtárigazgatóval és Kiss 
Albertnével, a Németbányai TÉB elnökével előzetesen egyeztettek. Ez az Árajánlat kerül 
majd beépítésre a pályázati támogatás elszámolásába. Javasolja, hogy a képviselő-testület az 
Árajánlatot fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertnével, a Németbányai TÉB elnöke hozzászólásában elmondja, hogy a szakács-
könyv bevezetőjét németül is le fogja írni, s az ételek sváb nevei is szerepelni fognak a képek 
alatt. 
 
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: 
 

40/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór 
Városi Könyvtár Pápa (8500 Pápa, Fapiac tér 14., adószám: 15429317-2-19) 
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Németbányai sváb szakácskönyv kiadásával kapcsolatos, 2020. augusztus 18. 
napján kelt, bruttó 216.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 10. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
b) Megállapodás 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a sváb szakácskönyv 
kiadásáról, a kiadás finanszírozásáról szóló, a Jókai Mór Városi Könyvtár Pápával és Kiss 
Albertnével, a Németbányai TÉB elnökével kötött, a jegyző úr által készített háromoldalú 
Megállapodást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
A Megállapodást már aláírták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Megállapodást 
hagyja jóvá.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertnével, a Németbányai TÉB elnöke hozzászólásában elmondja, hogy a könyvtár 
nyomda gépei nagy teljesítményűek, határidőre el fognak készülni a sváb szakácskönyv pél-
dányai. 
 
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: 
 

41/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hermann 
István igazgató által képviselt Jókai Mór Városi Könyvtár Pápával (8500 Pápa, 
Fapiac tér 14., adószám: 15429317-2-19) és a Kiss Albertné elnök által képviselt 
Németbányai Települési Értéktár Bizottsággal (8581 Németbánya, Fő tér 3.) 
kötött, a Németbányai sváb szakácskönyv kiadásával kapcsolatos, 2020. 
augusztus 19. napján kelt Megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 10. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Nap 
    E lő a d ó :          Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Program 
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Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Németbányai Német 
Nemzetiségi Nap Programját, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Véleménye szerint a Program színes műsort tartalmaz, fiatalok és 
idősebbek is jól szórakozhatnak a nemzetiségi napon, ahol a koronavírus járvány miatti 
szabályok betartását kéri. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Programot fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a Program elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

42/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. 
szeptember 6. napján megrendezendő Németbányai Német Nemzetiségi Nap 
Programját elfogadja. 
A Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
b) Megbízási szerződések 
ba) Valiczkó Szilveszter 
baa) Árajánlat 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Valiczkó Szilveszter 
bakonyi népi fajátékokra vonatkozó Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület az Árajánlatot fogadja 
el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az árajánlat elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

43/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Valiczkó 
Szilveszter 8555 Bakonytamási, Honvéd u. 18. sz. alatti lakos, vállalkozó 2020. 
augusztus 4. napján kelt, népi játszótér bérletével kapcsolatos, bruttó 100.000,-Ft 
összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bab) Megbízási szerződés 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Valiczkó Szilveszter 
bakonyi népi fajátékokra vonatkozó, a jegyző úr által elkészített Megbízási szerződését, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület a Megbízási szerződést fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a Megbízási szerződés elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

44/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Valiczkó 
Szilveszter 8555 Bakonytamási, Honvéd u. 18. sz. alatti lakos, vállalkozó a népi 
játszótér bérletével kapcsolatos Megbízási szerződését elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerződés aláírására. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bb) Láposi János 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Láposi János lovasfogat 
vezetésével kapcsolatos Megbízási szerződését, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. A fogatos térítésmentesen vállalta a reggeli ébresztőnél a 
fogat vezetését. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Megbízási szerződést fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a Megbízási szerződés elfogadását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

45/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Láposi Já- 
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nos 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 10. szám alatti lakossal kötendő, a 2020. 
évi Németbányai Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos 
Megbízási szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bc) Ádám Renáta 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Ádám Renáta szülővel 
kötendő, faluébresztőn történő harmonikázással kapcsolatos Megbízási szerződését, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A szülő fiatalkorú 
gyermeke, Weiss Ádám fog a reggeli ébresztőnél harmonikázni a lovasfogaton. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület a Megbízási szerződést fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a Megbízási szerződés elfogadását. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

46/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ádám 
Renáta szülővel, 8445 Városlőd, Lehel u. 7. szám alatti lakossal kötendő, a 2020. 
évi Németbányai Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos 
Megbízási szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bd) Vajda István 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Vajda Istvánnal kötendő, 
a Németbányai Német Nemzetiségi Nap hangosításával kapcsolatos Megbízási szerződését, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület a Megbízási szerződést fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a Megbízási szerződés elfogadását. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

47/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajda 
István vállalkozóval (8500 Pápa, Huszár ltp. 29., adószám: 55644473-1-39) 
kötendő, a 2020. évi Németbányai Német Nemzetiségi Nap megrendezésével 
kapcsolatos Megbízási szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
be) Auerbach Róbert 
 
bea) Árajánlat 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Auerbach Róbert, a 
Németbányai Német Nemzetiségi Nap fotózásával kapcsolatos Árajánlatát, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület a profi fotós Árajánlatát fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az Árajánlat elfogadását.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

48/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Auerbach 
Róbert vállalkozó (8581 Bakonyjákó, Kosár u. 20., adószám: 66284152-2-51) 
2020. évi Németbányai Német Nemzetiségi Nap fotózásával kapcsolatos, 2020. 
augusztus 24. napján kelt, bruttó 63.500,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
beb) Szerződés 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Auerbach Róberttal  
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kötendő, a Németbányai Német Nemzetiségi Nap fotózásával kapcsolatos Megbízási 
szerződését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a Megbízási szerződést fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a Megbízási szerződés elfogadását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

49/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Auerbach 
Róbert vállalkozóval (8581 Bakonyjákó, Kosár u. 20., adószám: 66284152-2-51) 
kötendő, a 2020. évi Németbányai Német Nemzetiségi Nap megrendezésével 
kapcsolatos Megbízási szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bf) Oszkó Magdolna 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Oszkó Magdolna 
szülővel kötendő Megbízási szerződést, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. A szülő ifj. Marczona Péter nevű gyermeke a Németbányai 
Német Nemzetiségi Napon, a vacsora ideje alatt fog harmonikázni. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület a Megbízási szerződést fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja a Megbízási szerződés elfogadását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

50/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oszkó 
Magdolna szülővel, 8446 Kislőd, Kossuth L. u. 22. szám alatti lakossal kötendő, a 
2020. évi Németbányai Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos 
Megbízási szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
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A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bg) Száva Zoltán 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Száva Zoltánnal kötendő, 
a Németbányai Német Nemzetiségi Nap vacsorájának megfőzésével kapcsolatos Megbízási 
szerződését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy Zoltán profi szakács, vadpörköltet fog majd készíteni a nemzetiségi napon. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a Megbízási szerződést fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a Megbízási szerződés elfogadását. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

51/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Száva 
Zoltán 8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 2/A. szám alatti lakossal kötendő, a 
2020. évi Németbányai Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos 
Megbízási szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
c) Együttműködési megállapodások 
 
ca) Városlődi Pergő-rozmaring Tánccsoport 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Városlődi Pergő-
Rozmaring Tánccsoporttal kötendő Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A Német Nemzetiségi Napon 
táncműsorával lép fel a német nemzetiségi tánccsoport. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
az Együttműködési megállapodást fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Kungl Ignác képviselő támogatja az Együttműködési megállapodás elfogadását. Javasolja a 
képviselő-testületnek, 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: 
 

52/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi 
Pergő-Rozmaring Tánccsoporttal (8445 Városlőd, Szabadság tér 2.) kötendő, a 
2020. évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos 
Együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
cb) Farkasgyepűi Gyöngyvirág Tánccsoport 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Farkasgyepűi 
Gyöngyvirág Tánccsoporttal kötendő Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A Német Nemzetiségi Napon 
táncműsorával lép fel a német nemzetiségi tánccsoport. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
az Együttműködési megállapodást fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az Együttműködési megállapodás elfogadását. 
Javasolja a képviselő-testületnek, 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: 
 

53/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Farkasgyepűi Gyöngyvirág Tánccsoporttal (8562 Farkasgyepű, Hunyadi u. 13.) 
kötendő, a 2020. évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével 
kapcsolatos Együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
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cc) Német Nemzetiségi Tánccsoport Úrkút 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Német Nemzetiségi  
Tánccsoport Úrkúttal kötendő Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A Német Nemzetiségi Napon 
táncműsorával lép fel a német nemzetiségi tánccsoport. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
az Együttműködési megállapodást fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az Együttműködési megállapodás elfogadását. 
Javasolja a képviselő-testületnek, 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: 
 

54/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Német 
Nemzetiségi Tánccsoport Úrkúttal (8409 Úrkút, Erdész út 1.) kötendő, a 2020. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos 
Együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
cd) Adászteveli Kulturális Egyesület 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Kulturális 
Egyesület Tánccsoportjával kötendő Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A Német Nemzetiségi Napon 
táncműsorával lép fel a tánccsoport. Javasolja, hogy a képviselő-testület az Együttműködési 
megállapodást fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az Együttműködési megállapodás elfogadását. Javasolja a 
képviselő-testületnek, 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: 
 

55/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászte- 
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veli Kulturális Egyesülettel (8561 Adásztevel, Árpád u. 66.) kötendő, a 2020. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos 
Együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
ce) Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakonyjákói Nefelejcs 
Vegyeskarral kötendő Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A vegyeskar már hagyományosan fellép német 
nemzetiségi dalokból álló dalaival a nemzetiségi napon. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
az Együttműködési megállapodást fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az Együttműködési megállapodás elfogadását. 
Javasolja a képviselő-testületnek, 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: 
 

56/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskarral (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) kötendő, 
a 2020. évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos 
Együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
cf) Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda 
Bakonyjákói Tagóvodájával kötendő Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az óvodások műsora színesíti a 
nemzetiségi nap kulturális műsorát. Javasolja, hogy a képviselő-testület az Együttműködési 
megállapodást fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Kungl Ignác képviselő támogatja az Együttműködési megállapodás elfogadását. Javasolja a 
képviselő-testületnek, 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: 
 

57/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájával (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 
26.) kötendő, a 2020. évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével 
kapcsolatos Együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
cg) Németbánya Község Önkormányzata 
 
cga) Emléktábla készítés támogatása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Németbánya Község 
Önkormányzatával kötött Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az önkormányzat a határozatával az emléktábla 
készítés költségeit támogatta, mely a nemzetiségi napon lesz felavatva. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület az Együttműködési megállapodást hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az Együttműködési megállapodás jóváhagyását.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

58/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Németbánya Község Önkormányzatával (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötött, a 
2020. évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap emléktáblájával kapcsolatos, 
2020. július 28. napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
cgb) Fő tér biztosítása 



 

 

16 

 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Németbánya Község Ön-
kormányzatával kötött Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az önkormányzat a Nemzetiségi Nap 
rendezvényre térítésmentesen biztosítja Németbányán a Fő teret. Javasolja, hogy a képviselő-
testület az Együttműködési megállapodást hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az Együttműködési megállapodás jóváhagyását.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

59/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Németbánya Község Önkormányzatával (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötött, a 
2020. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napra a Fő tér biztosításával 
kapcsolatos, 2020. július 28. napján kelt Együttműködési megállapodást 
jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
d) Feliratos pólók vásárlása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Tipo-Comp Bt. feliratos 
pólókkal kapcsolatos Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a gyermek és felnőtt labdarúgó mérkőzések 
résztvevőinek, a szervezőknek és segítőknek – az önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – feliratos pólókat szeretne vásárolni a képviselő-testület. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület az Árajánlatot fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő támogatja az Árajánlat elfogadását.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

60/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tipo-Comp 
Bt. (8500 Pápa, Vásár u. 9/A.) a 2020. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napi  
feliratos pólókkal kapcsolatos, 2020. augusztus 24. napján kelt, bruttó 350.520,- 
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Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a pólók megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
e) Kézfertőtlenítő, maszkok vásárlása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a COVID 19 járvány miatt 
fokozottan figyelni kell a távolságtartásra, a kezeket többször fertőtleníteni kell, s ahol lehet, 
maszkot kell viselni. Javasolja, hogy a Nemzetiségi Nap rendezvényére – az önkormányzat 
2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 30.000,-Ft keretösszeget 
állapítson meg a képviselő-testület kézfertőtlenítő és maszkok vásárlására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a keretösszeggel. Véleménye szerint nagyon 
fontos, hogy mindenki védekezzen a vírussal szemben, s ezt a védekezést segíti elő a 
kézfertőtlenítő és maszkok térítésmentes biztosítása. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

61/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napra, kézfertőtlenítő és maszkok vásárlása 
költségeire – az önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – bruttó 30.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
f) Vendéglátás 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Német Nemzetiségi nap 
vendégeinek vendéglátásához szükség van élelmiszer csomagok összeállítására is, mert a 
fellépő csoportoknak nagyon szoros az időbeosztásuk, nem tudnak vacsoráig Németbányán 
maradni. A vacsorához fűszereket, kenyeret, savanyúságot, ásványvizet, üdítőt, süteményeket 
kell vásárolni. A díszvendéget virágcsokorral, a plébános urat borral szeretnék köszönteni. 
Javasolja, hogy a Nemzetiségi Nap rendezvényére – az önkormányzat 2018. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 150.000,-Ft keretösszeget állapítson meg a 
képviselő-testület a vendéglátási költségekre. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő egyetért a keretösszeggel.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

62/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napra, a vendéglátás költségeire – az 
önkormányzat 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 
150.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Templomzászló támogatása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Római Katolikus Egyház 
Bakonyjákói Egyházközsége elkészítteti a németbányai templomzászlót, melyen a falu 
védőszentje, Szent Márton látható. A másik oldalára egy könyörgés lesz hímezve, 
Németbánya felirattal és a falu címerével. A zászló a Német Nemzetiségi Napon, a mise után 
lesz felszentelve, a német nemzetiségi lakosság hitéletének erősítését is szolgálja. 
Zarándoklatokon, körmeneten, egyházi kirándulásokon is használni fogják a templomzászlót. 
Javasolja, hogy a 35.000,-Ft támogatást tartalmazó Megállapodást fogadja el a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
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: 
 

63/2020.(VIII.26.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Római 
Katolikus Egyház Bakonyjákói Egyházközségével (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 
35.) kötendő, a németbányai templomzászló készítése támogatásával kapcsolatos 
Megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a Megállapodás aláírására. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
b) Elnöki tájékoztató 
 
Draskovics Balázs elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az újonnan megrendelt sátrak 
megérkeztek, a nemzetiségi napon fel tudják állítani őket. 
 
Az augusztus 20-i németbányai ünnepségen a képviselő-testület tagjai részt vettek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy 
hozzászólása?  
 
Hozzászólás:  
 
Kiss Albertné Németbánya Települési Értéktár Bizottság elnöke hozzászólásában elmond-
ja, hogy a sváb szakácskönyv bemutatója a Pápai Jókai Mór könyvtárban lesz, de Németbá-
nyán, a könyv születésének helyén is be fogják mutatni. A könyv összeállításában közremű-
ködők részére tiszteletpéldányt fognak juttatni. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a testületi ülést 16 óra 54 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
                        Draskovics Balázs                                               Kungl Ignác 
                                 elnök                                                          jkv.hitelesítő 


