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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 2022. 

április 14. napján 8 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, mert mindkét képviselő-testületi tag jelen 
van. Javasolja, 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./ Adászteveli Óvoda Vezetői Önfejlesztési Terve véleményezése            Draskovics Balázs 
                                                                                                                                elnök 
                                                                                                                                                                                                                                                                
2./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi belső         Draskovics Balázs 
     ellenőrzése                                                                                                         elnök 
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3./ Zászlók beszerzése                                                                                   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 az 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7/2022. (II.9.) számú lejárt határidejű hatá-
rozatok 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 :  Adászteveli Óvoda Vezetői Önfejlesztési Terve véleményezése 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda német 
nemzetiségi intézmény, a Vezetői Önfejlesztési Tervét véleményezni kell a képviselő-
testületnek. Ezt követően részletesen ismerteti a Vezetői Önfejlesztési Tervet, melynek máso-
latát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képvi-
selő-testületnek, hogy értsenek egyet az óvoda Vezetői Önfejlesztési Tervével. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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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: 
 

8/2022.(IV.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) 29/2022. számú Vezetői 
Önfejlesztési Tervével egyetért.  
A Vezetői Önfejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. április 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi belső 

ellenőrzése 
    E lő a d ó :          Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Bocskay és Társa Bt. 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzéséről készült 
összefoglaló jelentését, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
Javasolja a jelentés elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a jelentés elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

9/2022.(IV.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és 
Társa Bt. (8200 Veszprém, Jutasi u. 91.) Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzéséről készült, 2020. január 24. napján kelt 
Összefoglaló jelentését elfogadja. 
Az Összefoglaló jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. április 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d :  Zászlók beszerzése 
   E l ő a d ó :         Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai faluházon lévő 
zászlók elhasználódtak, a viharos szél széttépte, az erős napsütés kifakította őket. A 
zászlótartó rudakat és zászlókat is – az önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – meg kellene rendelni. A rudakat rövidebbre fogják majd 
vágni, így kevésbé tud a zászlóba belakapni a szél. 
 
a) Zászlótartó rudak beszerzése 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a zászlótartó rudak Árajánla-
tát, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Árajánlatot fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmaz-
zák fel az elnököt a zászló rudak – az önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére történő - megrendelésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

10/2022.(IV.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Edina 
által képviselt Lénárd Zászlókészítő és Textilnyomó Kft. (1106 Budapest, Fehér 
út 10.) 4 db műanyag és 4 db fa zászlótartó rúdról szóló, 50509 számú, bruttó 
37.297,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a zászlótartó rudak – az önkormányzat 2021. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére történő - megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. április 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
b) Zászlók beszerzése 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a zászlók Árajánlatát, mely-
nek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja 
a képviselő-testületnek, hogy az Árajánlatot fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az Árajánlat elfogadását. Javasolja, hogy hatal-
mazzák fel az elnököt a zászlók – az önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére történő - megrendelésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

11/2022.(IV.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Katalin 
által képviselt Érseki Számvevőség (8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.) 2 db 
zászlóról szóló, 2022. március 22. napján kelt, bruttó 78.800,-Ft összegű 
Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt a zászlók – az önkormányzat 2021. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére történő - megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. április 29. 
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) Az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája működésének támogatása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda 
Bakonyjákói Tagóvodája 2022. évi működésére – az önkormányzat 2021. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére – 50.000,-Ft támogatást javasol megállapítani. Az 
óvoda német nemzetiségi intézmény, ide járnak óvodába két németbányai gyermek is. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. Javasolja a képviselő-
testületnek, 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: 
 

12/2022.(IV.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegedüsné 
Patyi Edina által képviselt Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája (8581 
Bakonyjákó, Rákóczi Ferenc u. 26.) 2022. évi működési költségeire – az 
önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
50.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. április 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
 
b) Bakonyjákó Római Katolikus Plébánia működésének támogatása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Bakonyjákó Római Katolikus 
Plébániával nagyon jó a kapcsolata nemzetiségi önkormányzatuknak. A németbányai német 
nemzetiségi lakosok a németbányai kápolnában, a plébános úr által tartott miséken gyakorol-
hatják hitéletüket. A németbányai német nemzetiségi rendezvényeken a plébános úr német 
nyelvű szentmiséket celebrál. Javasolja, hogy a Bakonyjákó Római Katolikus Plébániával 
2022. évi működésére – az önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás 
terhére – 50.000,-Ft támogatást állapítson meg a képviselő-testület.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a plébánia támogatásával. Javasolja a képviselő-
testületnek, 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: 
 

13/2022.(IV.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sándor 
Mihály plébános által képviselt Bakonyjákó Római Katolikus Plébánia (8581 
Bakonyjákó, Rákóczi Ferenc u. 35.) 2022. évi működési költségeire – az 
önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 
50.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. április 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
c) Terembérleti szerződés 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a 2022. évi Országgyűlési képvi-
selő választás és országos népszavazás alkalmával a Veszprém Megyei Német Önkormányza-
tok Közössége részére, kampányrendezvény céljára biztosították a Faluház nagytermét, ezért 
10.000,-Ft bérleti díjat kapott önkormányzatuk. A terembérleti szerződést aláírta. Ezt követő-
en részletesen ismerteti a Terembérleti szerződést, melynek másolatát a képviselő-testület tag-
jai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a te-
rembérleti szerződést hagyják jóvá. 
 
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: 
 

14/2022.(IV.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Pillerné 
Fódi Ilona elnök által képviselt Veszprém Megyei Német Önkormányzatok 
Közösségével (8200 Veszprém, Thököly u. 11.) kötött, a 2022. évi Országgyűlési 
képviselő választás és országos népszavazás kampányrendezvényével 
kapcsolatos, 2022. március 1. napján kelt Terembérleti szerződést jóváhagyja. 
A Terembérleti szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. április 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
d) Bakonyi Télűző Program támogatása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület a 
6/2022.(II.9.) határozatával 10.000,-Ft-tal támogatta a némebányai Bakonyi Télűző Program 
megszervezését, s erről Németbánya Község Önkormányzatával Megállapodás is készült, me-
lyet aláírt. Ezt követően részletesen ismerteti a Megállapodást, melynek másolatát a képvise-
lő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a Megállapodást hagyják 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: 
 

15/2022.(IV.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Marcsik 
Zoltánné Király Ágnes polgármester által képviselt Németbánya Község 
Önkormányzatával (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötött, a 2022. február 26-i 
Bakonyi Télűző Program megszervezésével kapcsolatos, 2022. február 10. napján 
kelt Megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. április 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
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e) Virágos láda beszerzése 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében javasolja, hogy – az önkormányzat 2021. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – szerezzenek be egy virágos ládát, melyet a 
turisztikai tábla alá lehetne rakni. Az OBI-ban nézett ilyen nagyobb virágos ládát, 35-40 e.Ft-
ba kerülne. Ehhez még virágföldet is kellene vásárolni, valamint rozmaringot kellene ültetni 
bele. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy erre a célra határozzanak meg 50 e. Ft 
előirányzatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. A virágos láda szebbé teszi 
a Fő teret, s a turisztikai táblára is irányítja a turisták figyelmét. Javasolja, hogy hatalmazzák 
fel az elnököt a virágos láda beszerzésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

16/2022.(IV.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai Fő tér turisztikai táblája alá, rozmaringgal beültetett virágos láda 
beszerzésének céljára – az önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – 50 e. Ft előirányzatot biztosít. 
A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a virágos láda beszerzésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. április 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
f) Elnöki tájékoztató 
 
Draskovics Balázs elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy márciusban részt vett a Városlődre 
kihelyezett Veszprém Megyei Közgyűlésen, melynek a fő témája a 2022. április 3-i ország-
gyűlési képviselő választás volt. A német nemzetiségi listáról Ritter Imre országgyűlési kép-
viselő lett, a nemzetiségi bizottságokban elnöki tisztséget fog ellátni a jövőben. A nemzetiségi 
támogatások megállapításánál és elosztásánál véleménye döntően fog számítani. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évi munkájáért 67 pontot kapott, s 
1.619.524,-Ft feladatalapú támogatásban részesült. 
 
A németbányai temetőnél szeretne német-magyar nyelvű, „Feltámadunk” szövegű, réz hatású 
táblát elhelyezni a harangláb fa szerkezetére csavarozva. A polgármester asszonnyal és a plé-
bános úrral erről még egyeztető beszélgetést kell folytatnia. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Narancsik Imre elnök-helyettes jó ötletnek tartja a temetőben a tábla elhelyezését, támogatja 
azt. 
 
 
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 8 óra 27 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Draskovics Balázs                                               Narancsik Imre 
                                 elnök  elnök-helyettes 


