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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. 

október 29. napján 15 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Draskovics Balázs elnök és Narancsik Imre elnök-helyettes. 
 
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 2 képviselő jelen van. Kungl Ignác 
képviselő úr előzetesen jelezte, hogy súlyos betegsége miatt nem lehet jelen a mai képviselő-
testületi ülésen. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Narancsik Imre elnök-helyettes urat javasolja kijelölni.   
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését. 
 
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 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./ Németbányai Márton napi rendezvény támogatása                                  Draskovics Balázs 
                                                                                                                                  elnök 
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2./  Megemlékezés Halottak napjáról                                                             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 elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a 
soron következő, rendes ülésen fog majd beszámolni. 
 
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 :  Németbányai Márton napi rendezvény támogatása 
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen elmondja, hogy Németbányán 2020. 
november 14. napján rendezi meg a települési önkormányzat a Márton napi, már 
hagyományos rendezvényét, a falu védőszentje, Szent Márton tiszteletére. A COVID-19 vírus 
okozta járványhelyzet miatt idén kültéren lenne a rendezvény, libavacsorával. Valószínű, 
hogy sátrak lesznek felállítva. A rendezvény német nyelvű szentmisével kezdődne, majd 15 
órától cigányzenekar fog muzsikálni, s ezt követi a vacsora. A Fő téri kemence is be lesz 
fűtve, lehet benne sütni otthonról hozott nyers ételeket. Papp Attila Elemér települési 
önkormányzati képviselő egy zsák krumplit felajánlott a sütögetésre. A cigányzenekar 
költsége bruttó 70 e. Ft lesz. Javasolja, hogy a rendezvény megszervezését – az 
Önkormányzat 2019. évi évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 35.000,-Ft-tal 
támogassa a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmaz-
zák fel az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

72/2020.(X.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                   Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
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Község Önkormányzata részére, a Németbánya településen 2020. november 14. 
napján megrendezendő Márton napi rendezvény költségeinek fedezésére – az 
önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 
35.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a hatá-
rozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. november 13. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
 
 

2./ N a p i r e n d :   Megemlékezés Halottak napjáról 
   E l ő a d ó :          Draskovics Balázs elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy november 2-i Halottak napján a 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete is megemlékezik a halot-
takról. Koszorúkat, mécseseket és gyertyákat szeretnének elhelyezni a temetőben és a Fő téri 
emlékműnél. Javasolja, hogy - az önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott feladatalapú tá-
mogatás terhére – 25.000,-Ft keretösszeget biztosítson erre a célra a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a keretösszeg megállapítását. Javasolja, hogy ha-
talmazzák fel az elnököt a koszorúk, mécsesek és gyertyák megvásárlására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

73/2020.(X.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. nov-
ember 2-i Halottak napja költségeire - az önkormányzat 2019. évi munkájáért ka-
pott feladatalapú támogatás terhére – 25.000,-Ft keretösszeget biztosít. 
Felhatalmazza az elnököt a koszorúk, mécsesek és gyertyák megvásárlására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Draskovics Balázs elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elkészült a Németbányai sváb sza-
kácskönyv nyomtatása, a jövő héten fogja átvenni a példányokat. 2020. október 27. napján, a 
pápai Jókai Mór Könyvtárban Kiss Albertné szerző, a Németbányai Települési Értéktár Bi-
zottság elnöke tartott ünnepélyes könyvbemutatót, melyen ő is részt vett. Ezt követően a TÉB 
elnöke a németbányai értéktárról is tartott diavetítéses tájékoztatót. Ezúton is köszöni Éva né-
ninek a sváb szakácskönyv megalkotásában végzett munkáját. 
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Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy 
hozzászólása?  
 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a testületi ülést 15 óra 22 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
                        Draskovics Balázs                                            Narancsik Imre 
                                 elnök                                                          jkv.hitelesítő 


