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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 2021. július 

12. napján 9 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 Narancsik Imre elnök-helyettes. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 
- Marcsik Zoltánné Király Ágnes 

 
A lakosság részéről megjelent 4 fő. 
 
Draskovics Balázs elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden testületi tag jelen van.  
 
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 Német Nemzetiségi Nap megrendezése                             Draskovics Balázs 
                                                                                                                                  elnök 
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2./ Németbányai színpad felújítás támogatása                                               Draskovics Balázs 
                                                                                                                                  elnök    
                                                                                                                    
3./ Információs tábla készítése                                                                       Draskovics Balázs 
                                                                                                                                  elnök                                              

4./ 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 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 2 
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 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 és 71/2020.(X.5.), 72 és 
73/2020.(X.29.), 74, 75, 76, 77, 78 és 79/2020.(XI.16.), 80, 81, 82, 83 és 
84/2020.(XII.14.), 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7/2021.(I.18.), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 és 18/2021.(II.15.), 19, 20, 21 és 22/2021.(III.1.), 23 és 24/2021.(III.19.) 
és 25, 26, 27, 28, 29 és 30/2021.(V.11.) számú lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról. 
 

Draskovics Balázs elnök ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napi-
rendi 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 Német Nemzetiségi Nap megrendezése 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a COVID járvány csillapodásával 
meg lehet rendezni a falunapokat, nemzetiségi napokat. Németbányán 2021. szeptember 5. 
napjára tervezik megrendezni a Német Nemzetiségi Napot. Azért vasárnapi napon rendeznék, 
mert sok érintett szombaton még dolgozik. Idén szeretné meghívni az Ajkai Bányász 



 

 

4 

Fúvószenekart is. Egy korábbi ciklusban már szerepeltek ők Németbányán, s nagy sikerük 
volt. Javasolja, hogy foglalják határozatba a nemzetiségi nap megrendezését. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy az Artisjus felé a jelentéseket határidőben el kell küldeni, ezért a fellépőktől listát kell 
kérni az előadott dalokról. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

31/2021.(VII.12.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Németbányán 2021. szeptember 5. napján rendezi meg a Német Nemzetiségi 
Napot. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 27. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Németbányai színpad felújítás támogatása 
   E l ő a d ó :          Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen elmondja, hogy a németbányai Fő 
téren lévő szabad téri színpad deszkái elkorhadtak, a színpad balesetveszélyessé vált. A 
polgármester asszony tájékoztatta, hogy a németbányai falunapra (2021. július 17.) felújíttatja 
a színpadot, szívesen venné, ha a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatni 
tudná a munkát. A támogatásukról biztosította a polgármester asszonyt, mivel a színpadot 
mindkét önkormányzat használja a rendezvényein. Elmondja, hogy a felújítás költségvetését a 
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Költségvetést. Javasolja, hogy – az önkormányzat 2020. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – 250.000,-Ft-tal támogassák a színpad felújítását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért az elnök úr javaslatával, melyet előzetesen már 
megbeszéltek. Javasolja, hogy hatalmazzák 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: 
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32/2021.(VII.12.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a németbá- 
nyai szabad téri színpad felújítása költségeire – az önkormányzat 2020. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 250.000,-Ft támogatást állapít 
meg. 
Felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 27. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
Hozzászólás: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megköszöni a képviselő-testületnek a 
támogatás megállapítását. Elmondja, hogy Németbányán a települési és nemzetiségi 
önkormányzatok között példaértékűen jó az együttműködés. 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Információs tábla elkészítése 
    E lő a d ó :          Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az információs tábla 
készítéséről a Tipo Comp Bt. (Piller reklámtervezés) Árajánlatát, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  Elmondja, hogy az 
Árajánlat alapján megrendelte a táblát, melynek avatására és felszentelésére 2021. június 27. 
napján 16 óra 40 perckor került sor Németbányán, a Fő téren. A táblát majd napelemes 
világítással szeretné ellátni, már több helyen nézte, milyen megoldásokat kínálnak rá. Dezső 
atyát sajnos áthelyezték Balatonedericsre. Az új plébános Magyarpolányból fog jönni, 
szeretné felvenni vele a kapcsolatot a nemzetiségi napon tartandó német nyelvű szentmisével 
kapcsolatban. 
 
Kéri, hogy németbányai német-magyar nyelvű információs táblával kapcsolatos tájékoztatását 
fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy nagyon szépek az információs tábla 
alatt, faládákba ültetett virágok. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a virágokat Pozsgai 
Lászlótól kapták, melyet ezúton is köszön neki. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

33/2021.(VII.12.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Draskovics  
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Balázs elnök a németbányai német-magyar nyelvű információs táblával 
kapcsolatos tájékoztatását elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 27. 
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 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Adászteveli Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló beszámolója 
 
Draskovics Balázs elnök részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda intézményvezetője, 
Hegedüsné Patyi Edina Beszámolóját, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Mivel az óvodát Adásztevel, Bakonyjákó és 
Németbánya társulásban tartja fenn, s az óvoda német nemzetiségi intézmény, ezért 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértése is szükséges 
a Beszámoló elfogadásához. Javasolja, hogy adja meg az egyetértését a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a Beszámoló elfogadásához az egyetértés meg-
adását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

34/2021.(VII.12.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) 2020/2021.nevelési év 
Beszámolója elfogadásához egyetértését adja. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 27. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
b) Adászteveli Óvoda nyitva tartása, indítható csoportok  száma         
 
Draskovics Balázs elnök részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda intézményvezetője, He-
gedüsné Patyi Edina Előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a társulásban fenntartott óvoda német nem-
zetiségi intézmény, a kérelem elfogadáshoz szükséges a Németbánya Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete egyetértése is. Javasolja, hogy az előterjesztésben foglaltak 
szerint hozza meg a határozatát a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az egyetértés megadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

35/2021.(VII.12.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászte-
veli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) heti és éves nyitvatartási idejének és a 
2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának – Előterjesz-
tésnek megfelelő – meghatározásával egyetért. 
Az Előterjesztés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 27. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
 

 
c) Adászteveli Óvoda óvodai csoportja maximális létszáma átlépésének engedélyezése                                                            
 
Draskovics Balázs elnök részletesen ismerteti Gyengéné Töreki Natália, az Adászteveli 
Óvoda intézményvezető-helyettese Előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testület 
tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a társulásban fenntartott 
óvoda német nemzetiségi intézmény, a kérelem elfogadáshoz szükséges a Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértése is. Javasolja, hogy az óvodai cso-
port 25 fő maximális létszámának 20 %-kal történő átlépése engedélyezésével értsen egyet a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

36/2021.(VII.12.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászte-
veli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) óvodai csoportja 25 fő maximális lét-
száma 20 %-kal történő átlépése engedélyezésével egyetért. 
Az Előterjesztés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 27. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
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d) Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása, indítható csoportok 
száma                                                                          

 
Draskovics Balázs elnök részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda intézményvezetője, He-
gedüsné Patyi Edina Előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a társulásban fenntartott óvoda német nem-
zetiségi intézmény, a Bakonyjákói Tagóvoda kérelme elfogadáshoz szükséges a Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértése is. Javasolja, hogy az Elő-
terjesztésben foglaltak szerint hozza meg a határozatát a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

37/2021.(VII.12.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászte-
veli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u.26.) heti és 
éves nyitvatartási idejének és a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számának – Előterjesztésnek megfelelő – meghatározásával és az óvo-
dai csoportja 25 fő maximális létszáma 20 %-kal történő átlépése engedélyezésé-
vel egyetért. 
Az Előterjesztés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 27. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Római Katolikus Plébánia Bakonyjákó támogatás elszámolásai 
ea) Egyházközség működése támogatása 
 
Draskovics Balázs elnök elmondja, hogy a képviselő-testület a 9/2020.(V.5.) határozatával a 
Római Katolikus Egyház Bakonyjákói Egyházközsége működési költségeire 20.000,-Ft tá-
mogatást állapított meg. Ezt követően előterjesztésében részletesen ismerteti Stadler László 
Dezső plébános támogatásról szóló Elszámolását, melynek másolatát a képviselő-testület tag-
jai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Elszámolást fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért az Elszámolás elfogadásával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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38/2021.(VII.12.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Római Ka-
tolikus Egyház Bakonyjákói Egyházközsége (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 35.) 
az Egyházközség 2020. évi működési költségeire megállapított 20.000,-Ft-os tá-
mogatása 2021. május 9. napján kelt Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 27. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
eb) Templomzászló vásárlás támogatása 
 
Draskovics Balázs elnök elmondja, hogy a képviselő-testület a Római Katolikus Egyház Ba-
konyjákói Egyházközsége részére, a németbányai templomzászló vásárlására 35.000,-Ft tá-
mogatást állapított meg. Ezt követően előterjesztésében részletesen ismerteti Stadler László 
Dezső plébános támogatásról szóló Elszámolását, melynek másolatát a képviselő-testület tag-
jai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Elszámolást fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért az Elszámolás elfogadásával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

39/2021.(VII.12.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Római Ka-
tolikus Egyház Bakonyjákói Egyházközsége (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 35.) a 
németbányai Templomzászló vásárlására megállapított 35.000,-Ft támogatása 
2021. május 9. napján kelt Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 27. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
 

f) Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály 
Tagintézménye elszámolása 

 
Draskovics Balázs elnök elmondja, hogy a képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetisé-
gi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézménye részére, működési 
költségekre 25.000,-Ft támogatást állapított meg. Ezt követően előterjesztésében részletesen 
ismerteti Tóth Anna Dalma tagintézmény-vezető támogatásról szóló Elszámolását, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, 
hogy az Elszámolást fogadja el a képviselő-testület. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az Elszámolás elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

40/2021.(VII.12.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagin-
tézménye (8446 Kislőd, Hősök tere 9.) az iskola működési költségeire megállapí-
tott 25.000,-Ft támogatása 2021. július 1. napján kelt Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 27. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
 

g) Németbánya Falunapi rendezvény 
 
Draskovics Balázs elnök elmondja, hogy a települési önkormányzat kérte a képviselő-
testület tulajdonában lévő pavilonokat a németbányai falunapra. Javasolja, hogy a pavilonokat 
díjmentesen bocsássák a települési önkormányzat rendelkezésére, s ezt foglalják Együttmű-
ködési megállapodásba. A pavilonok felállításában segítséget fog nyújtani. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

41/2021.(VII.12.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Község Önkormányzata (8581 Németbánya, Fő tér 3.) részére, a 2021. július 17. 
napján megrendezendő Németbányai Falunapra díjmentesen biztosítja a képvise-
lő-testület tulajdonában lévő, 4 db 6 m x 3 m-es és 1 db 3 m x 3 m-es pavilonokat. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 14. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
 

Hozzászólás: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megköszönte a képviselő-testület döntését. 
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h) Elnöki tájékoztató 
 
Draskovics Balázs elnök elmondja, hogy a németbányai Értéktárban szereplő Zuhatagkút 
felújításával 2021. február 26. napján kelt megállapodással megbízta dr. Papp Zoltán egyéni 
vállalkozót, bánya- és gépészmérnököt. A megbízási díj: 457.200,-Ft. A felújítás várhatóan 
augusztus végére, szeptember elejére el fog készülni.  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Németbányai Hutta Germanica Egyesület elnöke Ruppert 
Béláné helyett Száva Zoltán lett. Az Egyesület rendezvényekre nyújtott be 100 %-osan 
finanszírozott pályázatot, melyet egy hónapon belül el fognak bírálni. Működésüket továbbra 
is támogatni kívánja a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a felújított 
Zuhatagkút a Fő téren kerül elhelyezésre. Ezzel kapcsolatban személyesen szeretne egyeztetni 
a felújítást végző dr. Papp Zoltán gépészmérnökkel. A Zuhatagkút alapját is el kell majd 
készíteni. 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs elnök válaszában elmondja, hogy felveszi a kapcsolatot dr. Papp Zoltán 
úrral, s egyezteti a megbeszélés időpontját. 
 
 
Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy 
hozzászólása?  
 
Hozzászólás:  
 
Narancsik Imre elnök-helyettes kérdezi, hogy a németbányai szakácskönyvek értékesítése 
hogyan halad? 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs elnök válaszában elmondja, hogy nagyon jól fogynak a szakácskönyvek, 
már csak 15 – 20 db van belőle. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a testületi ülést 9 óra 51 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
                        Draskovics Balázs                                            Narancsik Imre 
                                 elnök                                                          jkv. hitelesítő 


