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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. 

december 22. 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 

 
A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
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 kitelepítési évfordulóról megemlékezés                            Draskovics Balázs 
                                                                                                                                 elnök 
 
2./ Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája kérelme                              Draskovics Balázs 
                                                                                                                                  elnök                                                                                   
                                                                                                                                          
3./ 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 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 és 72/2021.(VIII.17.), 74, 
75, 76, 77 és 78/2021.(IX.29.) és 79, 80, 81, 82, 83 és 84/2021.(XI.15.) 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 kitelepítési évfordulóról megemlékezés        
   E l ő a d ó :          Draskovics Balázs elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai németek 
kitelepítése 73. évfordulójáról 2022. január 8. napján szeretne Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megemlékezni. Ezen a napon a szentmise 
keretein belül is lesz szó a kitelepítésről. Ezután gyertyát gyújtanak, s koszorúzni fognak a 
németbányai német kitelepítési emlékműnél. Narancsik Imre tanár úr, Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettese felolvassa Maria Todte asszony németbányai 
kitelepítésről szóló visszaemlékezését. Eredetileg a magyarpolányi kitelepítésről készült film, 
a „Vaterland” vetítését tervezték, de a pandémia miatt ez meghiúsul. Majd a 2022. évi 
németbányai német nemzetiségi napon biztosan lesz lehetősége az érdeklődőknek megnézni a 
filmet. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a megemlékezés koszorújának megvásárlására 
– az önkormányzat 2020. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 5.000,-Ft-ot 
biztosítson. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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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: 
 

85/2021.(XII.22.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy 2022. január 8. napján megemlékezik a németbányai németek 
kitelepítésének 73. évfordulójáról. A megemlékezés koszorújának megvásárlására 
– az önkormányzat 2020. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
5.000,-Ft-ot biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
 

 
2./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája kérelme                                                                   

E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda in-
tézményvezetőjének, Hegedüsné Patyi Edinának a kérelmét, melynek másolatát a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 7/2021.(I.18.) ha-
tározatukat úgy módosítsa a képviselő-testület, hogy a tükörcsempe helyett gyümölcs vásárlá-
sát engedélyezze, s a felhasználás idejét 2022. január 31. napjáig hosszabbítsa meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a módosítással. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy hatalmazzák fel az elnök urat a módosító együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

86/2021.(XII.22.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
7/2021.(I.18.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

  „7/2021.(I.18.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének – a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirde-
téséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 
a következő döntést hozom: 
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A Hegedüsné Patyi Edina intézményvezető által képviselt Adászteveli Óvoda 
Bakonyjákói Tagóvodája (8581 Bakonyjákó, Rákóczi F. u. 26.) részére – az 
önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére-, 
trambulin védőháló és –szivacs, gyümülcs  vásárlására 25.000,-Ft támogatást 
állapítok meg. 
Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
Határidő: 2021. február 2. 
Felelős: Kelemen László jegyző” 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 
 
 

3./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Együttműködési Megállapodás Németbánya Község Önkormányzatával 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Község 
Önkormányzat polgármesterével együttműködési megállapodást kötött, melynek keretén belül 
a 2021. december 18-i „Németbányai Adventi Forgatag” rendezvényre a Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat térítésmentesen a települési önkormányzat rendelkezésére 
bocsátotta a tulajdonát képező pavilonokat. Elmondja, hogy a települési önkormányzattal 
nagyon jó a nemzetiségi önkormányzat együttműködése, ők az egész év folyamán segítik a 
német nemzetiségi rendezvények megszervezését. Ezt követően részletesen ismerteti az 
Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a megállapodást hagyja jóvá a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a megállapodás jóváhagyásával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

87/2021.(XII.22.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Község Önkormányzatával (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötött, a 2021. 
december 18-i „Németbányai Adventi Forgatag” rendezvénnyel kapcsolatos, 
2021. december 13. napján kelt Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 

                                 Kelemen László jegyző 
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b) Elnöki tájékoztató 
 
Draskovics Balázs elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy részt vett a Veszprém Megyei 
Német Nemzetiségi Önkormányzatok Regionális Irodája vezetője, Wágenhoffer Kornélia 
2021. december 7-i márkói temetésén, koszorút helyezett a sírjára. Nagyon sok polgármester 
és nemzetiségi önkormányzatok elnökei képviselői kísérték el utolsó útjára. 
 
Elmondja, hogy a LandIDEE folyóiratot előfizették a jövő évre. 
 
A németbányai adventi ünnepségek sikeresen lezajlottak. Kiss Albertnének köszönhetően, a 
Veszprémi Naplóban több cikk is megjelent erről, fényképekkel illusztrálva. 
 
Megköszöni az elnök-helyettes úr, a hivatal dolgozói és a jegyző úr munkáját, amivel segítet-
ték a nemzetiségi önkormányzat ez évi feladatainak végrehajtását, s mindenkinek kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy 
hozzászólása?  
 
Mivel hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a testületi ülést 9 óra 16 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
                        Draskovics Balázs                                            Narancsik Imre 
                                 elnök                                                          jkv. hitelesítő 


