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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26. napján 19 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8581 Németbánya, Fő tér 3. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26. napján 

19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház nagyterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai:, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester, Schmidt Attila 

alpolgármester, Dr. Bognár Katalin és Ubrankovics József Pál képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
- Ékesné Gáspár Dóra pü. főea. 

 
A lakosság részéről 3 fő jelent meg. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Papp Attila Elemér képviselő 
hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy családi elfoglaltsága miatt nem lesz jelen a mai 
képviselő-testületi ülésen. 
 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:    
                                                                                                                                                                                                                       
1./ Németbánya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése mó-           Marcsik Zoltánné 

dosítása                                                                                                           Király Ágnes                             
                                                                                                                              polgármester     
 
2./ Németbánya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése vég-           Marcsik Zoltánné                                                             
      rehajtása                                                                                                          Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester 
 
3./ Németbánya Község Önkormányzata a közösségi együttélés alapvető      Marcsik Zoltánné                                                             
      szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezmé-       Király Ágnes                                             
      nyeiről szóló rendelete módosítása                                                                 polgármester 
  
4./ Vegyes ügyek                                                                                              Marcsik Zoltánné                                    
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesz-
tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
lejárt határidejű határozatokról készült beszámolót, melynek másolatát a képviselő-testület 
tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a testületnek, hogy a beszámolót 
fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-
tést a 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 és 
38/2022.(IV.25.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben 1 fő részére méltányossági közgyógyellátási települési 
támogatás került megállapításra. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.  
 
 

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 : Németbánya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése 

módosítása                            
 Előadó:   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2021. évi 
zárszámadás elfogadása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2021. évi 
költségvetése bevételi és kiadási előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, 
illetve a teljesítéshez kapcsolódóan. A hivatal elkészítette az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően 
részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a költségvetés módosítást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Ubrankovics József Pál képviselő egyetért a rendelet elfogadásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

3/2022.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

2./ N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése 
végrehajtása 

    Előadó:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
         (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal 
által elkészített 2021. évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselő-
testület elé, hogy legkésőbb május utolsó napjáig hatályba lépjen. Az előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a 2021. évi zárszámadás elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

4/2022.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
3./ N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzata a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkez- 
ményeiről szóló rendelete módosítása             

    E lő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
        (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy felvetődött 
több állampolgár részéről a rendelet egyes részeinek módosítása, pontosítása. A képviselő-
testület előzetesen megtárgyalta a módosításokat, s kialakította az álláspontját. Javaslatuk sze-
rint a 9. § (1) bekezdés a) pontja kiegészülne a „gaz és gyommentesítésről”, b) pontja pedig 
„gaz és” kifejezésekkel. A rendelet 11. § a) pontja a következők szerint módosulna: 
„a)  nem gondoskodik az ingatlan folyamatos tisztán tartásáról, gaz- és gyommentesítéséről, 

valamint arról, hogy az ingatlanon növő fű ne érje el a 25 cm-es magasságot,” 
A rendelet 15. §-a a következők szerint módosulna: 
„15. § Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki hétfőtől péntekig 22 óra után, 

szombaton 20 óra után, vasárnap és ünnepnapokon 12 óra után  
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a) a község belterületén zajjal járó építési, átépítési, szerelési tevékenységet végez 
(kivéve a közcélú hibaelhárítást), 

b) motoros és elektromos gépeket használ.” 
 
Ezt követően részletesen ismerteti a rendelet-tervezetet és annak előterjesztését. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezetet fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Havai László németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy a gyom meg van határoz-
va egy 2010. évi mezőgazdasági minisztériumi rendeletben. Néhány kivételtől eltekintve 
gyom az, ami a gazda akarata ellenére kinő a területen.   
 
Schmidt Attila alpolgármester véleménye szerint ez eléggé tág fogalom, hogy a gazda aka-
rata ellenére nő. Ha a gazda kint lakik a pusztán, ahol bogáncs, a disznóparéj - ami 3 méter 
magasra is meg tud nőni – nő, és a gazda ott érzi jól magát, szerinte az a gazda költözzön egy 
olyan helyre, de ne akarja az ő szemléletét egy egész közösségre rávetítetni. 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Havai László a szomszédja. 
Első ügye vele, amikor egy kiszáradt fenyőfa - amit már ki kellett volna vágni korábban, hogy 
ne okozzon kárt - egy viharban kidőlt. Előző évben fejezték be a kerítésük építését, s ez a fe-
nyőfa a kerítésükre dőlt és ledöntötte azt. Eltelt három nap, a szomszéd tudott arról, hogy ki-
dőlt a fa. Nem elég, hogy kárt okozott, nem is igyekezett azt elhárítani. Ez neki a „jószándékú 
szomszéd”-ot megkérdőjelezte. Másik problémám, hogy éveken át megkérték Havai Lászlót, 
hogy a telkéről átnövő bodza ágakat és szederindákat vágja le, mert azok szétnyomják a be-
tonkerítésüket. Megkérték, hogy a kerítés mellett, fél méteres sávban tisztítsa meg a területét, 
mert kárt okoz nekik. A szomszéd ennek ellenére nem tett semmit. Szerinte ez helyén való 
viselkedés? 
 
Válasz: 
 
Havai László németbányai lakos válaszában elmondja, hogy amikor első nap Dr. Bognár 
Katalin szólt, hogy kidőlt a fa, nem lakott itt. Mondta, hogy van biztosítása a telekre.  
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Havai László nem jelentette 
be a kárt, neki kellett bejelenteni, s az ő biztosítója fizetett.  
 
Havai László németbányai lakos elmondja, amikor jött az árvíz, akkor hány hónapig volt a 
beton kerítése a som bokraira dőlve? Két-három hónapig? Hányszor szólt?  
 
Válasz: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő válaszában elmondja, amint tudták, helyreállították a kerítést. 
Az árvíz egy vis maior helyzet volt, ami váratlan kárt okozott. Havai Lászlónak kettő évig 
könyörögtek, nem egy árvízkár után pár hónapig.  
 
Hozzászólások: 
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Havai László németbányai lakos Schmidt Attila alpolgármester hozzászólására reagálva el-
mondja, hogy nem szeretné a saját nézeteit a közösségre kényszeríteni, azt nem akarja, hogy a 
képviselő-testület kényszerítse az ő nézeteit a lakosságra, hogy csak pár cm-res lehet a fű. E 
szerint a rendelet szerint így lenne. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a 25 cm az 
nem pár cm. Ennek a rendeletnek nincsen más célja, csak annyi, hogy tartsa mindenki rend-
ben az ingatlanát. Havai László ingatlana kritikán aluli.  
 
Dr. Bognár Katalin képviselő elmondja, hogy Havai László a sittet simán rászórja ezekre a 
növényekre. Véleménye szerint balesetveszélyes a szomszédja utcafrontja. Ha van egy építési 
terület, azt le kellene zárni, hogy a gyerekek ne szaladgáljanak fel, és essenek bele abba a 
mély árokba.  
 
Ubrankovics József Pál képviselő elmondja, arra szeretne fókuszálni, hogy főleg egy utca-
képet meghatározó ingatlanrész illeszkedjen a falunak, községnek az utcaképébe. Véleménye 
szerint messze kilóg Németbánya utcaképéből Havai László ingatlana. Kereshetnek paragra-
fusokat, mehetnek vitára a bíróságra. Véleménye szerint egy normál értékrendű ember olyan 
látványt nem enged meg a saját portájánál, amilyen utcaképet ez az ingatlan mutat. Ingatlanon 
belül igen, de az utcaképet így nem lehet elfogadni. Ez az ő privát véleménye, mint képvise-
lőnek is.  
 
Válasz: 
 
Havai László németbányai lakos válaszában elmondja, sok oka volt annak, hogy ingatlana 
így néz ki, nem tudta befejezni az építkezést. Az idén szeretné befejezni. Az utcafronti részt 
természetes le fogja nyírni, de a házon belüli rész már az ő dolga legyen, hogyan szeretné 
rendezni. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

5/2022.(VI.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, meg-
szegése jogkövetkezményeiről szóló 8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelete 
módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Beszámoló a család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi munkájáról 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pá-
pakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 
Beszámolóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy a Szolgálat munkatársa jól végzi a munkáját, e kötelező feladatot az önkor-
mányzat társulásban látja el. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámolót fogadják 
el. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

42/2022.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 

           Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Ön-                  
kormányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 
(8500 Pápa, Csáky L. u. 12.) SZ-273-25/2022. számú, 2022. április 20. napján 
kelt, a család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi németbányai munkájáról szóló 
Beszámolóját elfogadja.  
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző  

 
b) Beszámoló a házi segítségnyújtás 2021. évi munkájáról     
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a házi segítségnyújtást is 
társulásban látják el, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye útján. Ezt 
követően részletesen ismerteti az intézmény házi segítségnyújtásról készült Beszámolóját, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képvi-
selő-testületnek a Beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő egyetért a polgármester asszony javaslatával. 2021. évben 
nem mutatkozott kereslet Németbányán a házi segítségnyújtás igénybevételére, de az 
intézmény dolgozója lelkiismeretes munkát végez. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

43/2022.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 

           Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Ön-                  
kormányzatok Feladatellátó Intézménye (8500 Pápa, Csáky L. u. 12.) 2022. április 
20. napján kelt, a házi segítségnyújtás 2021. évi németbányai munkájáról szóló 
Beszámolóját elfogadja.  
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző  
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c) Könyvtárellátási szolgáltatásról tájékoztató       
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkor-
mányzat az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött megállapodást a könyvtárellátási szol-
gáltatás nyújtásáról és igénybevételéről. Ezt követően részletesen ismerteti a Könyvtár 2021. 
évi KSZR szolgáltatásokról szóló tájékoztatóját, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek a Tájékoztató 
elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a Tájékoztató elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

44/2022.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) 25/263/2022. számú, 2022. 
május 14. napján kelt, 2021. évi németbányai könyvtárellátási szolgáltatásról 
szóló Tájékoztatóját elfogadja.  
A Tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Ingatlan bérleti szerződés 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Fapuma 
Büfé szerződését áprilisban aláírta az új bérlővel. Az Ingatlan Bérleti Szerződés másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Szerződést hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő egyetért a szerződés jóváhagyásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

45/2022.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Száva Zoltán 
ügyvezető által képviselt Száva és Társa Bt-vel (8230 Balatonfüred, Köztársaság 
u. 2/A., adószám: 22275859-1-19) kötött, 2022. április 28. napján kelt, az 
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önkormányzat tulajdonában lévő, Németbánya, Fő téren álló büfé egység Ingatlan 
Bérleti Szerződését jóváhagyja.  
Az Ingatlan Bérleti Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

e) Vállalkozási szerződés 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző 
testületi ülésen felhatalmazta a képviselő-testület, hogy Németbánya község közterületeinek 
karbantartásával kapcsolatos szerződést aláírja. A Vállalkozási Szerződés másolatát a képvi-
selő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Szerződést hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a Szerződés jóváhagyásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

46/2022.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalai Zoltán egyéni 
vállalkozóval (881 Németbánya, Kossuth Lajos u. 8., adószám: 55449319-1-39) 
kötött, 2022. április 28. napján kelt, Németbánya község zöld közterületeinek 
lengőkaszás fűkaszálásával kapcsolatos Vállalkozási szerződést jóváhagyja.  
A Vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Tábla elhelyezése a németbányai temetőben 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Né-
metbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének tábla elhelyezésével kapcsolatos ké-
relmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tábla elhelyezéséhez járuljanak hozzá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja az elnök úr kérelmét. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
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47/2022.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata (881 Németbánya, Fő tér 
3.) a németbányai temető ravatalozójánál lévő harangtorony oldalára 
„Feltámadunk – Wir werden Auferstehen” feliratú, réz hatású, 25 cm x 30 cm 
nagyságú táblát kihelyezzen. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
g) Pályázat - Külterületi helyi közút fejlesztése Németbányán 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Geszte-
nyés, illetve Boróka utca lakói folyamatos elszenvedői az esőzés után lezúduló víznek. El-
mossa az eső az útburkolat murvás részét. Ez plusz kiadás az önkormányzatnak, illetve jelen-
tősen megnehezíti a lakók életét, nehéz a fel- és lejutás az utcában. Van lehetőségük arra, 
hogy a Gesztenyés utca útburkolatának felújítására pályázatot nyújtsanak be. A fejlesztéshez 
5 % önerőt kell biztosítani az önkormányzatnak. Ezt követően részletesen ismerteti a határo-
zati javaslatot: 
„Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kinyilvánítja azon szándékát, 
hogy a Vidékfejlesztési Programban „Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségek-
ben, Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21" fejlesztések támogatására, pályáza-
tot nyújt be. 
A fejlesztés megnevezése: „Külterületi helyi közút fejlesztése Németbányán" 
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 024/8 hrsz. 
A Képviselő-testület a pályázati kiírásban foglalt feltételeket vállalja, a szükséges saját forrást 
és önerőt saját költségvetésében, külön kerettel biztosítja. 
A felújítással érintett külterületi helyi közút 100 %-os önkormányzati tulajdonban van. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedéseket megtegye, az ahhoz szükséges dokumentumokat aláírja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző” 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hozzák meg a döntésüket. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a pályázat benyújtását és az önerő biztosítását.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

48/2022.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy a Vidékfejlesztési Programban „Kisméretű infrastruktúra fejlesz-
tése a vidéki térségekben, Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21" 
fejlesztések támogatására, pályázatot nyújt be. 
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A fejlesztés megnevezése: „Külterületi helyi közút fejlesztése Németbányán" 
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 024/8 hrsz. 
A Képviselő-testület a pályázati kiírásban foglalt feltételeket vállalja, a szükséges 
saját forrást és önerőt saját költségvetésében, külön kerettel biztosítja. 
A felújítással érintett külterületi helyi közút 100 %-os önkormányzati tulajdonban 
van. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásá-
hoz szükséges intézkedéseket megtegye, az ahhoz szükséges dokumentumokat 
aláírja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

h) Színpad egy fázisú elektromos csatlakozás kiépítése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Falunapon 
és egyéb németbányai rendezvényeken folyamatos problémát jelentett az áramellátás. Ezért 
vetődött fel egy egyfázisú elektromos csatlakozás kiépítése a színpad mögé, ami jelentősen 
megkönnyítené a fellépők áramellátását is. Kért árajánlatot, amit meg is kapott. Ezt követően 
részletesen ismerteti Magyar László egyéni vállalkozó Árajánlatát, melynek másolatát a kép-
viselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az Árajánlat 129.727,-Ft 
anyagköltségből és 85.000,-Ft munkadíjból tevődik össze. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy az Árajánlatot fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a munka megrendelésére. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

49/2022.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar László 
egyéni vállalkozó (8562 Farkasgyepű, Petőfi u. 80., adószám: 60601360-1-39) 
németbányai színpad egy fázisú elektromos csatlakozás kiépítésével kapcsolatos, 
bruttó 214.727,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
i) Kulturális célú eszközbeszerzés 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy elkezdték 
szervezni a németbányai falunapot. A fellépőknek vannak technikai igényei, melyeknek jelen-
leg nem tudnak eleget tenni, ezért eszközbeszerzésre van szükségük. Megkérte Berhidai Péter 
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informatikust, hogy állítson össze egy eszközlistát, amely alapján árajánlatot kért. Ezt követő-
en részletesen ismerteti a Pentaton Hangszerbolt bruttó 361.800,-Ft-os Árajánlatát, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  Az összeget a 
kulturális normatíva kötelezően eszközbeszerzésre fordítandó részéből szeretnék finanszíroz-
ni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Árajánlatot fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja az eszközbeszerzést. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert az eszközök megrendelésére. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

50/2022.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács Máté üz-
letvezető által képviselt Pentaton Hangszerbolt (8200 Veszprém, Budapest út 8., 
adószám: 53935535-2-39) mikrofonrendszer és hangfalak beszerzésével kapcsola-
tos, bruttó 361.800,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az eszközök megrendelésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
j)  „Veszprém SZÍVE-JAVA” kiadvány utánrendelése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, korábban dön-
töttek a Veszprém Szíve-Java kiadvány megjelentetésében való részvételről. Most lehetőség 
van egyszeri utánrendelésre, 7.900,-Ft/db egységáron. Arra gondoltak, hogy jó lenne 30 pél-
dányt rendelni ebből a nívós kiadványból, ami a későbbiekben bárkinek értékes ajándék lehet. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 30 példány utánrendeléséről döntsenek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a kiadvány utánrendelését. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a kiadvány utánrendelésére. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

51/2022.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DONO TE LIBRO 
Kft-től (4150 Püspökladány, Szent István u. 50., adószám: 26364267-2-09) 30 db 
„Veszprém SZÍVE-JAVA” című kiadvány utánrendeléséről határoz. 
Felhatalmazza a polgármestert a kiadvány utánrendelésére. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
k) Polgármesteri tájékoztató 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy volt egy 
sikeres Magyar Falu pályázatuk. Itt finanszírozást kapott az önkormányzat a közösségszerve-
ző kolléga egy éves bérére, valamint eszközbeszerzésre. Az eszközbeszerzést már végrehaj-
tották, többek között a székek is ezek közé tartoznak, melyeken most helyet foglalnak. Ezen 
kívül beszerzésre került a kolléganő munkájának megkönnyítésre egy laptop. Sikerült vásá-
rolni egy kombinált hűtőszekrényt is. Megköszönni Schmidt Attilának a németbányai Kos-
tajger Mihály Egyesület vezetőjének, hogy eddig az egyesület hűtőszekrényét a falu rendelke-
zésére bocsátotta.   
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hoz-
zászólása, kérdése, vagy bejelentése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megköszöni a 
jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a képviselő-testületi ülést 20 óra 26 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                          polgármester                                                             jegyző 



 

Szám: Nb/60-3/2022. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 23. napján  
8 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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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. május 

23. 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 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 minden 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, tartózkodás és ellenszavazat 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 ./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költség-       Draskovics Balázs 
      vetése módosítása                                                                                               elnök 
 
2./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költség-        Draskovics Balázs 
     vetése végrehajtása                                                                                              elnök 
 
3./ Adászteveli Óvoda létszám átlépése engedélyezésének véleményezése   Draskovics Balázs                                                                                                      
                                                                                                                                   elnök 
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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 képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
testületnek, hogy vegyék tudomásul a beszámolót. 
 
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-testü-
letének határozata:    
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a jelentést a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 és 
16/2022.(IV.14.) 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:  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségveté-          
                                se módosítása                                                                                                
   E l ő a d ó :    Draskovics Balázs elnök 
      (Irásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a 2021. évi zárszámadás 
elfogadása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2021. évi költségvetése bevételi és 
kiadási előirányzatait a teljesítéshez kapcsolódóan, valamint az év közben kapott 
pótelőirányzatokkal. Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói elkészítették a 
határozat-tervezetet, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a határozat-tervezetet. Javasolja, hogy 
a költségvetés módosítását fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján,  
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2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

17/2022.(V.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése módosítását elfogadja. 
A költségvetés módosítás a határozat mellékletét képezi. 

 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
2./ N a p i r e n d :   Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költség-                                                                                                                
                                   vetése végrehajtása                                                                                                                                                                         
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal dolgozói által 
elkészített, Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi zárszámadását úgy kell 
beterjeszteni az elnöknek a képviselő-testület elé, hogy az legkésőbb 2022. május 31. napjáig 
hatályba lépjen. A határozat-tervezet 4. számú melléklete megegyezik a költségvetést 
módosító határozat 1. mellékletével, s bővül a mérlegek, beruházás és a pénzeszközök 
változásának levezetése mellékletekkel. A határozat-tervezetet a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően, részletesen ismerteti a költségvetés végrehajtás 
tervezetét. Javasolja, hogy a határozat-tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a zárszámadás elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

18/2022.(V.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya  
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtását elfogad-
ja. 
A költségvetés végrehajtás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
3./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda létszám átlépése engedélyezésének véleményezése 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda 
2022/2023-as nevelési évre, az óvodai csoport 25 fő maximális létszámának 20 %-kal 
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történő átlépésével kapcsolatos előterjesztését, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda német nemzetiségi 
intézmény, ezért előterjesztéseiben foglaltakat Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének véleményezni kell. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a létszám átlépés engedélyezésével értsenek egyet. 
 
Kéri a megjelenteket, 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: 
 

19/2022.(V.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022/2023-
es nevelési évre, az Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) óvodai 
csoportja 25 fő maximális létszámának 20 %-kal történő átlépése engedélyezésé-
vel egyetért. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 7. 
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) Tábla elhelyezése a németbányai temetőben 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, az előző ülésen szó volt arról, hogy a 
németbányai temetőnél szeretnének német-magyar nyelvű, „Feltámadunk” szövegű, réz hatá-
sú táblát elhelyezni a harangláb fa szerkezetére csavarozva. A 25 cm x 30 cm-es, réz hatású 
táblára árajánlatot kért. Ezt követően bemutatja a tábla látványtervét. Ez annyiban változni 
fog, hogy a magyar nyelvű szövegrész lesz felül. A polgármester asszonnyal és a plébános 
úrral egyeztetett, ők támogatják a tábla elhelyezését. A települési önkormányzathoz is fordult 
a tábla elhelyezési kérelemmel, 2022. május 26. napján hozza meg támogató döntését a testü-
let, ezt követően hozhat döntést Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a tábla elhelyezését.  
 
b) Megállapodások 

ba) Bakonyjákó Római Katolikus Plébániával 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja képviselő-testület a 13/2022.(IV.14.)  
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határozatával 50.000,-Ft-tal támogatta a Bakonyjákó Római Katolikus Plébánia 2022. évi 
működését. Megállapodás is készült, melyet aláírt. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Megállapodást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Megállapodást hagyják jóvá. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a Megállapodás jóváhagyását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

20/2022.(V.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sándor 
Mihály plébános által képviselt Bakonyjákó Római Katolikus Plébániával (8581 
Bakonyjákó, Rákóczi u. 35.) kötött, a Plébánia 2022. évi működésével 
kapcsolatos, 2022. április 19. napján kelt Megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 7. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bb) Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájával 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja képviselő-testület a 12/2022.(IV.14.) 
határozatával 50.000,-Ft-tal támogatta Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 2022. évi 
működését. Együttműködési megállapodás is készült, melyet aláírt. Ezt követően részletesen 
ismerteti az Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Együttműködési meg-
állapodás hagyják jóvá. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az Együttműködési megállapodás jóváhagyását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

21/2022.(V.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegedüsné 
Patyi Edina intézményvezető által képviselt Adászteveli Óvoda Bakonyjákói 
Tagóvodájával (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 26.) kötött, az intézmény 2022. évi 
működésével kapcsolatos, 2022. április 19. napján kelt Együttműködési 
megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 7. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
c) Támogatás elszámolások 
 
ca) Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Táncegyesület 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja képviselő-testület a tavalyi évben 30 e. 
Ft-tal támogatta a Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Táncegyesület működését, akik 
részt vettek kulturális műsorukkal a 2021. szeptember 5-i Németbányai Német Nemzetiségi 
Napon. A támogatás elszámolást benyújtották, az útiköltségük finanszírozására fordították a 
támogatást. Ezt követően részletesen ismerteti az Elszámolást, melynek másolatát a képvise-
lők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az El-
számolást fogadják el. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az Elszámolás elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

22/2022.(V.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Nagy 
Istvánné elnök által képviselt Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi 
Táncegyesület (9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás J. u. 5, adószám: 19288923-
1-08) 2022.05.17. napján kelt támogatás Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 7. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
cb) Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja képviselő-testület a tavalyi évben 30 e. 
Ft-tal támogatta a Mosonmagyaróvári Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatot, akik a 
Heideröslein Singkreis énekkarukkal szintén részt vettek a 2021. szeptember 5-i Németbányai 
Német Nemzetiségi Napon. A támogatás elszámolást benyújtották. Ők is útiköltségük finan-
szírozására fordították a támogatást. Ezt követően részletesen ismerteti az Elszámolást, mely-
nek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy az Elszámolást fogadják el. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az Elszámolás elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

23/2022.(V.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kocsisné 
Balassa Gyöngyi  elnök által képviselt Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11., adószám: 16716735-1-08) 
2022.05.17. napján kelt támogatás Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 7. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
d) Németbányai Német Nemzetiségi Nap megrendezése 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy 2022. szeptember 3. napján, 
szombaton rendezi meg a képviselő-testület a Németbányai Német Nemzetiségi Napot. Java-
solja a képviselő-testületnek, hogy a nemzetiségi nap időpontját foglalják határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Narancsik Imre elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy a nemzetiségi napot ha-
gyományosan szeptember első szombatján tartja a képviselő-testület. Támogatja az elnök úr 
javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

24/2022.(V.23.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben 
Németbányai Német Nemzetiségi Napot 2022. szeptember 3. napján rendezi meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 7. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a testületi ülést 9 óra  24 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
                    Draskovics Balázs                                                   Narancsik Imre 
                             elnök  elnök-helyettes 


