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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. 

augusztus 17. napján 15 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 

 
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, 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 
                                                                                                                                                      

2./ Vegyes ügyek                                                                                             Draskovics Balázs 
                                                                                                                                                              elnök 
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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 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 és 41/2021.(VII.12.) 
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 :  Németbányai Német Nemzetiségi Nap megrendezése                          

E l ő a d ó :          Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 2021. szeptember 5-én, vasárnap rendezi meg a Németbányai 
Német Nemzetiségi Napot, melyre a jegyző úr elkészítette a megbízási szerződés-
tervezeteket. 
 
a) Megbízási szerződések 
 
aa) Valiczkó Szilveszter 
aaa) 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. 
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Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az árajánlat elfogadását.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

42/2021.(VIII.17.) 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 2021. 
augusztus 6. 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. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
 
aab) Valiczkó Szilveszter 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Valiczkó Szilveszter 
bakonyi népi fajátékokra vonatkozó, népi játszótér bérletének 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: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a Megbízási szerződés elfogadását. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület hatalmazza fel az elnököt a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

43/2021.(VIII.17.) 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 az elnököt a Megbízási szerződés aláírására. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
 
ab) Láposi János 
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Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Láposi János lovasfogat ve- 
zetésével kapcsolatos Megbízási szerződését, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. A fogatos térítésmentesen vállalta a harmonikás reggeli 
faluébresztőnél a lovasfogat vezetését. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Megbízási 
szerződést fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a Megbízási szerződés elfogadásával. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

44/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Láposi Já-
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: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
ac) 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 faluébresztőnél 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

45/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ádám  
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Renáta szülővel, 8445 Városlőd, Lehel u. 7. szám alatti lakossal kötendő, a 2021. 
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: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
ad) Vajda István 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Vajda Istvánnal kötendő, 
a Németbányai Német Nemzetiségi Nap színpadi hangtechnikájának biztosításával 
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: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a Megbízási szerződés elfogadásával. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

46/2021.(VIII.17.) 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 2021. 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: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
ae) Auerbach Róbert 
 
aea) Árajánlat 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti 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: 
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Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az Árajánlat elfogadását.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

47/2021.(VIII.17.) 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) 
2021. évi Németbányai Német Nemzetiségi Nap fotózásával kapcsolatos, 2021. 
augusztus 16. 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: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
aeb) Szerződés 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Auerbach Róberttal 
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: 
 
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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

48/2021.(VIII.17.) 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 2021. 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: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
af) 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. 
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Elmondja, hogy Zoltán profi szakács, vadpörköltet fog majd készíteni a nemzetiségi napon, a 
főzést térítésmentesen vállalja. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Megbízási szerződést 
fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a Megbízási szerződés elfogadásával. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

49/2021.(VIII.17.) 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 
2021. 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: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
ag) Tóth Gergő Alex 
 
aga) Árajánlat 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Tóth Gergő Alex, a 
Németbányai Német Nemzetiségi Nap meghívója, plakátja és pólója tervezésével 
kapcsolatos Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület a tervező Árajánlatát fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az Árajánlat elfogadását.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

50/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Gergő 
Alex vállalkozó (adószáma: 55992415-1-39) 8172 Balatonakarattya, Rákóczi út 
33. sz. alatti lakos a 2021. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napi rendezvény 
meghívó, plakát és póló design tervezésével kapcsolatos, 2021. augusztus 17. 
napján kelt, bruttó 40.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
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Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
 

agb) Szerződés 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Tóth Gergő Alex 
vállalkozóval kötendő, a Németbányai Német Nemzetiségi Nap meghívója, plakátja és 
pólója tervezésével 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: 
 
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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

51/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Gergő 
Alex vállalkozó (adószáma: 55992415-1-39) 8172 Balatonakarattya, Rákóczi út 
33. sz. alatti lakos a 2021. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napi rendezvény 
meghívó, plakát és póló design tervezésével kapcsolatos Megbízási szerződését 
elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a Megbízási szerződés aláírására. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
ah) Narancsik Imréné 
 
aha) Árajánlat 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Narancsik Imréné a 
Németbányai Német Nemzetiségi Nap minipóni fogatozással kapcsolatos Árajánlatát, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület az agroturisztikai programszolgáltató Árajánlatát fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes bejelenti érintettségét, mivel az agroturisztikai program 
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szolgáltató a felesége. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület döntéshozatalából 
kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az 
önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett 
önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő 
javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség 
szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.” 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az elnök-helyettes úr szavazásból való kizárásával 
kapcsolatban javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből ne 
zárják ki Narancsik Imre elnök-helyettes urat a szavazásból.  
 
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 Narancsik 
Imréné 8581 Németbánya, Kossuth Lajos u. 26. sz. alatti lakos a 2021. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napi rendezvény minipóni fogatozásával 
kapcsolatos megbízása elbírálására vonatkozó döntésnél Narancsik Imre elnök-
helyettes urat nem zárja ki a szavazásból. 

 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért az elnök úr javaslatával. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

52/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Narancsik 
Imréné agroturisztikai programszolgáltató 8581 Németbánya, Kossuth Lajos u. 
26. szám alatti lakos, a 2021. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napi 
rendezvény minipóni fogatozás biztosításával kapcsolatos, 2021. augusztus 11. 
napján kelt, bruttó 20.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
 

ahb) Szerződés 
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Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Narancsik Imréné a 
Németbányai Német Nemzetiségi Nap minipóni fogatozással kapcsolatos 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: 
 
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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

53/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Narancsik 
Imréné agroturisztikai programszolgáltató 8581 Németbánya, Kossuth Lajos u. 
26. szám alatti lakos, a 2021. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napi 
rendezvény minipóni fogatozás biztosításával kapcsolatos Megbízási szerződését 
elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a Megbízási szerződés aláírására. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
b) Együttműködési megállapodások 
 
ba) 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: 
 
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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

54/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi  
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Pergő-Rozmaring Tánccsoporttal (8445 Városlőd, Szabadság tér 2.) kötendő, a 
2021. 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: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bb) 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 egyetért az Együttműködési megállapodás elfogadásával. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

55/2021.(VIII.17.) 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 2021. 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: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bc) 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: 
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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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

56/2021.(VIII.17.) 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 2021. 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: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bd) Heideröslein Singkreis 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Mosonmagyaróvári 
Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodást, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat működteti a Heideröslein Singkreis énekkart, amely a Német Nemzetiségi 
Napon énekműsorával lép fel. 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

57/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal (9200 
Mosonmagyaróvár, Fő u. 11., adószám: 16716735-1-08, számlaszám: 11737076-
16716735-00000000) kötendő, a 2021. évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap 
megrendezésével kapcsolatos Együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
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be) Bakonyszücsi Hölgyek Klubja 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakonyszücsi Hölgyek 
Klubjával kötendő Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A Német Nemzetiségi Napon a Klub sváb 
táncokkal fog fellépni. 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

58/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonyszücsi Hölgyek Klubjával (8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1., adószám: 
19385219-1-19, számlaszám: HU19-10101054-03782000-01005000) kötendő, a 
2021. évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos 
Együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bf) Ajka Városi Bányász Fúvószenekar 
 
bfa) Árajánlat 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Ajka Városi Bányász 
Fúvószenekar Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. A Német Nemzetiségi Napon széles repertoárral fog fellépni a 
fúvószenekar. Javasolja, hogy a képviselő-testület az Árajánlatot fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az Árajánlat elfogadását.  
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

59/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ajka Vá- 
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rosi Bányász Fúvószenekar Egyesület (8400 Ajka, Szabadság tér 4., adószám: 
19258672-1-19) a 2021. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napi rendezvény 
ünnepi zene szolgáltatásával kapcsolatos, 2021. július 26. napján kelt, bruttó 
120.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bfb) Együttműködési megállapodás 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Ajka Városi Bányász 
Fúvószenekarral kötendő Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

60/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ajka Vá- 
rosi Bányász Fúvószenekar Egyesület (8400 Ajka, Szabadság tér 4., adószám: 
19258672-1-19) a 2021. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napi rendezvény 
ünnepi zene szolgáltatásával kapcsolatos Együttműködési megállapodását 
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: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bg) Bakonyjákó Római Katolikus Plébánia 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakonyjákó Római 
Katolikus Plébániával kötendő Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A plébános úr a 2021. évi németbányai 
német nemzetiségi rendezvények megszervezését német nyelvű szentmisék tartásával segíti. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület az Együttműködési megállapodást fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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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, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

61/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonyjákó Római Katolikus Plébániával (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 35.) 
kötendő, a 2021. 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 az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
 

bh) Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Táncegyesület 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Mosonmagyaróvári Német 
Nemzetiségi Táncegyesülettel kötendő Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A Német Nemzetiségi Napon az 
egyesület a német nemzetiségi tánccsoportjával fog fellépni. Javasolja, hogy a képviselő-
testület az Együttműködési megállapodást fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért az Együttműködési megállapodás elfogadásával. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

62/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Táncegyesülettel (9200 
Mosonmagyaróvár, dr. Gyárfás u. 5., adószám: 19288923-1-08 számlaszám: 
58600252-17036799) kötendő, a 2021. évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap 
megrendezésével kapcsolatos Együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
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c) Feliratos pólók vásárlása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Póló-Ügynökség Kft. 
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 2019. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – 120 db feliratos pólót szeretne vásárolni a képviselő-testület. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület az Árajánlatot fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért az Árajánlat elfogadásával. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a pólók megrendelésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

63/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Póló-
Ügynökség Kft. (8200 Veszprém, Budapest út 20-28..) a 2021. évi Németbánya 
Német Nemzetiségi Napi feliratos pólókkal kapcsolatos, 2021. augusztus 13. 
napján kelt, 1.900,-Ft + ÁFA/db összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy – az önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – a pólókat megrendelje. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
d) Előirányzatok biztosítása 
 
da) Kézfertőtlenítő, maszkok vásárlása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a COVID 19 járvány 4. 
hullámának érkezése 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 2019. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére 
– bruttó 50.000,-Ft keretösszeget állapítson meg a képviselő-testület kézfertőtlenítő és 
maszkok vásárlására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a keretösszeg megállapítását. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

64/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napra, kézfertőtlenítő és maszkok vásárlása 
költségeire – az önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – bruttó 50.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
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 reggeli ébresztőhöz pálinkát, a vacsorához fűszereket, kenyeret, savanyúságot, 
ásványvizet, üdítőt, süteményeket, poharat, tányért és evőeszközöket kell vásárolni. A 
vendéglátás segítőit virágcsokorral, a plébános urat borral szeretnék köszönteni. Javasolja, 
hogy a Nemzetiségi Nap rendezvényére – az önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – bruttó 155.000,-Ft keretösszeget állapítson meg a képviselő-
testület a vendéglátási költségekre. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a keretösszeg megállapításával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

65/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napra, a vendéglátás költségeire – az 
önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 
155.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
g) Nyomtatás 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Nap 
meghívóinak, plakátjainak nyomtatására – az önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – bruttó 30.000,-Ft keretösszeget javasol megállapítani a 
képviselő-testületnek. 
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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: 
 

66/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napra, a meghívók és plakátok nyomtatási 
költségeire – az önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – bruttó 30.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
h) Sörivó verseny 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Nap egyik 
népszerű programpontja a sörivó verseny, melyre javasol egy tálca sört vásárolni, melyre 
6.000,-Ft előirányzatot kell biztosítani. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a keretösszeg megállapítását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

67/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napra, a sörivó verseny költségeire – az 
önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 
6.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
2./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Zuhatag kút felújítása 
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Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Ékesné Gáspár Dóra, az 
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadója előterjesztését. Javasolja, hogy 
a képviselő-testület - az előterjesztésnek megfelelően – hozza meg határozatát. 
 
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: 
 

68/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a németbányai Zuhatag kút 457.200,-Ft felújítási/rekonstrukciós 
költségeiből 

             a) 119.733,-Ft az önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére, 

             b) 337.467,-Ft az önkormányzat 2020. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére 

             kerüljön elszámolásra. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
b) Turisztikai térkép készítés 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy korábban a turisztikai térkép 
árajánlatát elfogadta és megrendelte. Ezt követően részletesen ismerteti a Tipo-Comp Bt. 
Árajánlatát és Számláját. Javasolja, hogy a képviselő-testület a turisztikai térkép készítés 
36.576,-Ft-os költségét a az önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére biztosítsa. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért az elnök úr javaslatával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

69/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Tipo-Comp Bt. 36.576,-Ft összegű turisztikai térkép készítés költsége az 
önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére 
kerüljön elszámolásra. 

             Az Árajánlat és Számla a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
c) Réztábla tartószerkezettel 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy korábban hozott elnöki 
határozatot a Kungl Ignác volt polgármester és német nemzetiségi képviselő réz emléktáblája 
86.360,-Ft-os költsége elfogadásáról. A réz emléktábla költségének fedezését a települési 
önkormányzat 44.000,-Ft-tal támogatta. Ezt követően részletesen ismerteti a Tipo-Comp Bt. 
Számláját és az elnöki Határozatot. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzatra eső 42.360,-Ft-os költséget az önkormányzat 2019. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére biztosítsa. 
 
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: 
 

70/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Tipo-Comp Bt. „Réztábla tartószerkezettel” megnevezésű, 86.360,-Ft 
összegű Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatra eső 42.360,-Ft-os 
költsége az önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére kerüljön elszámolásra. 

             A Számla és az elnöki Határozat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
d) Képkeretbe üveg 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy korábban hozott elnöki 
határozatot a faluházban kiállított németbányai német nemzetiségi emlékeket megörökítő 
képek üvegezésével kapcsolatban, elfogadta az árajánlatot. Ezt követően részletesen ismerteti 
a Kardos és Társa Kft. Számláját és az elnöki Határozatot. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
a bruttó 8.900,-Ft-os üvegezési költséget az önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére biztosítsa. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

71/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Kardos és Társa Kft. „2 mm-es üveg” megnevezésű, 8.900,-Ft összegű 
költsége az önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére kerüljön elszámolásra. 

             A Számla és az elnöki Határozat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
e) Delegálás 
 
Draskovics Balázs elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2021. augusztus 20-22. napokon 
lesz Németbányán a „Helyi értékek hétvégéje”, melynek keretén belül kerül sor a németbá-
nyai Összefogás Emlékműnél augusztus 20-án a koszorúzási és kenyérszentelési ünnepségre, 
melyre Narancsik Imre elnök-helyettes urat javasolja delegálni. Ő sajnos nem lesz augusztus 
20-án Németbányán. Ezt követően részletesen ismerteti a „Helyi értékek hétvégéje” program-
ját. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes elfogadja a delegálást, s támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

72/2021.(VIII.17.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai Összefogás Emlékműnél, 2021. augusztus 20-án sorra kerülő 
koszorúzási és kenyérszentelési ünnepségre Narancsik Imre elnök-helyettes urat 
delegálja. 

             A Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
 
 
Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy 
hozzászólása?  
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Mivel hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a testületi ülést 16 óra 03 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
                        Draskovics Balázs                                            Narancsik Imre 
                                 elnök                                                          jkv.hitelesítő 


