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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. 

szeptember 29. 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./ Általános iskolák felvételi körzethatára                                                    Draskovics Balázs 
                                                                                                                                  elnök 
 
2./ Adászteveli Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó Éves                 Draskovics Balázs 
     Munkatervének véleményezése                                                                           elnök                                                                                      
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3./ Hutta Germanica Egyesület támogatás kérelme                                         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 határozatokról a soron következő 
ülésen fog 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 :  Általános iskolák felvételi körzethatára  
   E l ő a d ó :          Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Tankerületi Központ 
előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. A képviselő-testület véleményét kérik az általános iskolák jelenlegi 
felvételi körzetével kapcsolatban. Javasolja, hogy a városlődi iskolával értsen egyet a 
képviselő-testület, hozza meg a 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: 
 

73/2021.(IX.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
település teljes közigazgatási területére vonatkozó, jelenlegi felvételi körzettel, a 
kötelező felvételt biztosító 200811 - Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 58.) oktatási-nevelési intézmény-
nyel egyetért.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. október 14. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
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                Kelemen László jegyző 
 
2./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó Éves Munka-

tervének véleményezése 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Hegedüsné Patyi Edina, az 
Adászteveli Óvoda intézményvezetője az Adászteveli Óvoda 2021/2022. nevelési évre 
vonatkozó Éves Munkatervének véleményeztetésével kapcsolatos előterjesztést, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy az Óvoda német nemzetiségi intézmény, ezért a nemzetiségi önkormányzatnak is 
véleményezni kell a munkatervet. Javasolja, hogy a képviselő-testület a munkatervvel értsen 
egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a munkatervvel egyetértő döntés meghozatalát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

74/2021.(IX.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a német 
nemzetiségi Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) 2021/2022. neve-
lési évre vonatkozó Éves Munkatervével egyetért.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. október 14. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
3./ N a p i r e n d :  Hutta Germanica Egyesület támogatás kérelme 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a németbányai Hutta 
Germanica Egyesület kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület a németbányai 2021. 
október 2. napi „Sváb sörfesztivál” rendezvénye megszervezésére – az önkormányzat 2020. 
évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére - 60.000,-Ft támogatást állapítson meg 
az Egyesületnek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a támogatással. Javasolja, hogy a határozatot egé-
szítsék ki azzal, hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő pavilonokat térítésmentesen biz-
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tosítja az Egyesület rendezvényére. Kérdezi Száva Zoltánt, az Egyesület elnökét, hogy szil-
veszteri rendezvényt nem szervez az Egyesület? 
 
Válasz: 
 
Száva Zoltán Hutta Germanica Egyesület elnöke válaszában elmondja, hogy örömmel 
szervezne szilveszteri rendezvényt, ha lenne rá igény, s felkérnék erre az Egyesületet. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

75/2021.(IX.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hutta 
Germanica Egyesület (8581 Németbánya, Fő tér 3., adószám: 18757192-1-19) 
németbányai 2021. október 2. napi Sváb sörfesztivál rendezvénye 
megszervezésére – az önkormányzat 2020. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére - 60.000,-Ft támogatást állapít meg. 
A képviselő-testület a rendezvény megszervezésére térítésmentesen az Egyesület 
rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező, 4 db 6 m x 3 m-es és az 1 db 3 m x 3 
m-es pavilont. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. október 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
Hozzászólások: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hutta Germanica 
Egyesület által szervezett, németbányai 2021. október 2. napi Sváb sörfesztivál rendezvénye 
Draskovics Balázs elnök urat delegálják. 
 
Draskovics Balázs elnök vállalja, hogy részt vesz a sörfesztiválon, amennyiben a képviselő-
testület delegálja a rendezvényre. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

76/2021.(IX.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Draskovics 
Balázs elnököt delegálja a Hutta Germanica Egyesület (8581 Németbánya, Fő tér 
3., adószám: 18757192-1-19) által szervezett németbányai 2021. október 2. napi 
Sváb sörfesztivál rendezvényre.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. október 1. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
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4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Együttműködési megállapodás 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy Bakonyjákó Község 
Önkormányzatával együttműködési megállapodást kötött. Ők térítésmentesen az 
önkormányzat rendelkezésére bocsátottak a németbányai Német Nemzetiségi Napra 5 db 
paravánt, Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat pedig térítésmentesen a pavilonjait 
az „Értékek a mindennapokban Bakonyjákón” rendezvényükre biztosították. Ezt követően 
részletesen ismerteti az Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
a megállapodást hagyja jóvá. 
 
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: 
 

77/2021.(IX.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyjákó 
Község Önkormányzatával (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) „Értékek a 
mindennapokban Bakonyjákón” és Németbánya Német Nemzetiségi Nap 
rendezvényekkel kapcsolatos, 2021. augusztus 31. napján kelt Együttműködési 
megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. október 14. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
b) Halottak napjáról megemlékezés 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő-testülete minden évben megemlékezik a november 2-i Halottak nap-
ján a halottakról. Idén is koszorúkat, mécseseket és gyertyákat szeretnének elhelyezni a Fő 
téri emlékműnél és a temetőben. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy - az önkormányzat 
2020. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 20.000,-Ft keretösszeget bizto-
sítson erre a célra. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes a keretösszeg megállapítását támogatja. Javasolja, hogy ha-
talmazzák fel az elnököt a koszorúk, mécsesek és gyertyák megvásárlására. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

78/2021.(IX.29.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. nov-
ember 2-i Halottak napja költségeire - az önkormányzat 2020. évi munkájáért ka-
pott feladatalapú támogatás terhére – 20.000,-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: 2021. október 14. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Elnöki tájékoztató 
 
Draskovics Balázs elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a németbányai Német Nemzetiségi 
Nap nagyon jól sikerült, a lakosság részéről sok érdeklődőt vonzott. A fellépők színvonalas 
német nemzetiségi műsort adtak. 
 
November 11-én lesz a Márton nap. A falu védőszentjének ünnepét ezen a hétvégén rendezik 
meg, melynek szervezését a települési önkormányzattal együtt tervezik. A rendezvényt 
anyagilag is támogatni kívánja majd a nemzetiségi önkormányzat. A polgármester asszonnyal 
egyeztetni fogják a szervezési feladatokat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy 
hozzászólása?  
 
Hozzászólás: 
 
Száva Zoltán Hutta Germanica Egyesület elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Egye-
sület 2022. januárjában disznóöléssel kapcsolatos rendezvényt fog szervezni. Az Egyesület a 
működése támogatására nyújtott be pályázatot. Ruhákra, utazásra, testvérkapcsolat kiépítésére 
szeretnének támogatást nyerni. Jövőre 4 milliós pályázatot szeretnének benyújtani eszközök 
vásárlására, más települések (Zirc, Porva stb.) egyesületeivel közös programok megvalósítá-
sára. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a testületi ülést 15 óra 44 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
                        Draskovics Balázs                                            Narancsik Imre 
                                 elnök                                                          jkv.hitelesítő 


