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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. július 

11. 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 
- Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

 
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, 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 intézményvezetője és intézményvezető-helyette-    Draskovics Balázs 
      se éves beszámolóinak véleményezése                                                            elnök 
 
2./ Adászteveli Óvoda és Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása és in-      Draskovics Balázs 
     dítható óvodai csoportok száma véleményezése                                               elnök 
 
3./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Belső ellenőrzési        Draskovics Balázs                                                                                                        
      jelentése                                                                                                            elnök 
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4./ Támogatások elszámolása                                                                        Draskovics Balázs                                                                        
                                                                                                                                  elnök 
 
5./ 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 a 
következő képviselő-testületi 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:  Adászteveli Óvoda intézményvezetője és intézményvezető-helyettese          
                                éves beszámolóinak véleményezése     
   E l ő a d ó :    Draskovics Balázs elnök 
      (Irásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli óvoda német 
nemzetiségi intézmény, a beszámolókat a nemzetiségi önkormányzatnak véleményezni kell. 
 
a) Adászteveli Óvoda intézményvezetője az  Adászteveli Óvoda 2021/2022. nevelési évre 

vonatkozó vezetői beszámolója 
      
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda 
intézményvezetője, Hegedüsné Patyi Edina az óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó 
előterjesztését és vezetői Beszámolóját, melyek másolatait a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Beszámoló elfogadásával értsenek egyet. 
 
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: 
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25/2022.(VII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) 2021/2022. nevelési évre 
vonatkozó, 10/2022. számú, 2022. június 16. napján kelt vezetői Beszámolója 
elfogadásával egyetért. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Adászteveli Óvoda intézményvezető-helyettese az  Adászteveli Óvoda 2021/2022. ne- 
     velési évre vonatkozó intézményvezető-helyettesi beszámolója 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda 
intézményvezető-helyettese, Gyengéné Töreki Natália a székhely óvoda 2021/2022. nevelési 
évre vonatkozó vezetői Beszámolóját, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámoló 
elfogadásával értsenek egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a beszámoló elfogadásához az egyetértés 
megadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

26/2022.(VII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) 2021/2022. nevelési évre 
vonatkozó, 61/2022. számú, intézményvezető-helyettesi Beszámolója 
elfogadásával egyetért. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :   Adászteveli Óvoda és Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása és in-   
                                   dítható óvodai csoportok száma 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 kérelmeket a nemzetiségi önkormányzatnak véleményezni kell. 
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a) Adászteveli Óvoda nyitva tartása és indítható óvodai csoportok száma véleményezése 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda 
intézményvezetője, Hegedüsné Patyi Edina az óvoda székhely intézménye nyitva tartására és 
a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számára vonatkozó előterjesztését, 
melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az Előterjesztéssel értsenek egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy az óvoda heti nyitva 
tartása már hosszú évek alatt változatlan, az éves zárva tartás általában augusztus elejére esik. 
Ekkor végzik el a tisztasági meszeléseket, karbantartói munkákat, s a közalkalmazottak 
szabadságát is ki tudják adni. A sok óvodás gyermek miatt két csoportot kell indítani a 
tanévben. Támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

27/2022.(VII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) – Előterjesztés szerinti - heti 
és éves nyitva tartási idejével, valamint a 2022/2023. nevelési évben indítható 
óvodai csoportok számával egyetért. 
Az Előterjesztés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 

               Kelemen László jegyző 
 
b) Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása és indítható óvodai cso-

portok száma véleményezése 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda 
intézményvezetője, Hegedüsné Patyi Edina az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 
nyitva tartására és a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számára vonatkozó 
előterjesztését, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Előterjesztéssel értsenek egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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28/2022.(VII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 26.) – 
Előterjesztés szerinti - heti és éves nyitva tartási idejével, valamint a 2022/2023. 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számával egyetért. 
Az Előterjesztés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 

               Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d :  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Belső ellenőrzési je-  
                                 lentése 
   E l ő 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 gazdálkodásának, működésének, 
szabályozottságának ellenőrzéséről szóló, 2022. május 2. napján kelt Belső ellenőrzési 
jelentését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Jelentést fogadják el. 
 
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: 
 

29/2022.(VII.11.) 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 gazdálkodásának, működésének, szabályozottságának 
ellenőrzéséről szóló, 2022. május 2. napján kelt Belső ellenőrzési jelentést 
elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
 Kelemen László jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d :  Támogatások elszámolása 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Bakonyjákó Római Katolikus Plébánia 
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aa) A Plébánia 2021. évi működésének támogatása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakonyjákó Római 
Katolikus Plébánia 2021. évi működési támogatásáról szóló, 2022. május 4. napján kelt 
Elszámolását, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Elszámolást fogadják el. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy a Plébánia az elszámolá-
sához csatolta vízdíjas számlájának másolatát, mely az elszámolásnak megfelel, ezért egyetért 
az elnök úr javaslatával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

30/2022.(VII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonyjákó Római Katolikus Plébánia (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 35.) 2021. 
évi működési támogatásáról szóló, 2022. május 4. napján kelt Elszámolását 
elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 

               Kelemen László jegyző 
 
ab) A Plébánia 2022. évi működésének támogatása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakonyjákó Római 
Katolikus Plébánia 2022. évi működési támogatásáról szóló, 2022. június 4. napján kelt 
Elszámolását, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Elszámolást fogadják el. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy az elszámoláshoz csatolt 
számlák megfelelőek, támogatja az elszámolás elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

31/2022.(VII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonyjákó Római Katolikus Plébánia (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 35.) 2022. 
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évi működési támogatásáról szóló, 2022. június 4. napján kelt Elszámolását 
elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
             Kelemen László jegyző 

 
b) A Bakonyszücsi Hölgyek Klubja 2021. évi működésének támogatása 

 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakonyszücsi Hölgyek 
Klubja 2021. évi működési támogatásáról szóló, 2022. május 24. napján kelt Elszámolását, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Elszámolást fogadják el. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elszámolás elfogadását, a Klub szintén csatolta 
az elszámoláshoz szükséges számla másolatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

32/2022.(VII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonyszücsi Hölgyek Klubja (8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1.) 2021. évi 
működési támogatásáról szóló, 2022. május 24. napján kelt Elszámolását 
elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 

               Kelemen László jegyző 
 
 
5./ 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, hogy Németbánya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 47/2022.(V.26.) határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a né-
metbányai temetőnél 25 cm x 30 cm-es, réz hatású, német-magyar nyelvű, „Feltámadunk” 
szövegű táblát helyezzenek el a harangláb fa szerkezetére csavarozva. Javasolja, hogy hozzon 
határozatot a tábla elhelyezéséről a képviselő-testület. 
 
Kéri a megjelenteket, 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: 
 

33/2022.(VII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
németbányai temetőnél 25 cm x 30 cm-es, réz hatású, német-magyar nyelvű, 
„Feltámadunk” szövegű táblát helyez el, a harangláb fa szerkezetére csavarozva. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Virágos láda beszerzése 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2022.(IV.14.) határozatával döntött a Fő téri turiszti-
kai tábla alá elhelyezendő, rozmaringgal beültetett virágos láda beszerzéséről. A láda megvá-
sárlásra került, de drágább lett a tervezettnél, ezért javasolja a határozatukba foglalt előirány-
zat módosítását. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért az előirányzat módosításával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

34/2022.(VII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
16/2022.(IV.14.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
„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 – 58 e. Ft előirányzatot biztosít. 
A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a virágos láda és a rozmaring be-
szerzésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. április 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző” 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 

               Kelemen László jegyző 
 
c) Sváb mesekönyv 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Hudi Kata Familie Baumann 
című, sváb mesekönyvről szóló, bruttó 4.200Ft/db összegű, 2022. június 23. napján kelt Ár-
ajánlatát, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy – az önkormányzat 2021. évi munkájáért ka-
pott feladatalapú támogatás terhére – 15 db mesekönyv beszerzéséről határozzanak. Szeretne 
ezekből 10 db-ot átadni az Adászteveli Óvodának és Bakonyjákói Tagóvodájának, 2 db ke-
rülne a németbányai könyvtárba, 3 db pedig a nemzetiségi önkormányzat példánya lenne. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes örül annak, hogy valaki vállalkozott német nyelvű mese-
könyv írására, mert ezt a gyerekek igénylik. Támogatja a könyvek beszerzését. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

35/2022.(VII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hudi Kata 
Familie Baumann című, sváb mesekönyvről szóló, bruttó 4.200Ft/db összegű, 
2022. június 23. napján kelt Árajánlatát elfogadja. A képviselő-testület – az 
önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 15 db 
mesekönyv vásárlását határozza el. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 

               Kelemen László jegyző 
 
d) Megállapodások 
 
da) Németbánya Község Önkormányzatával – Fő tér 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Németbánya Község 
Önkormányzatával kötendő, a Németbánya Fő tér 2022. szeptember 3-i Németbányai 
Nemzetiségi Napra való térítésmentes rendelkezésre bocsátásról szóló Együttműködési 
megállapodás-tervezetet, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek az Együttműködési megállapodás 
elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
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Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a megállapodás elfogadását. Javasolja a képvise-
lő-testületnek, hogy az Együttműködési megállapodás aláírására hatalmazzák fel az elnök 
urat. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

36/2022.(VII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Község Önkormányzatával (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötendő, a Németbánya 
Fő tér 2022. szeptember 3-i Németbányai Nemzetiségi Napra való térítésmentes 
rendelkezésre bocsátásról szóló Együttműködési megállapodást elfogadja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 

               Kelemen László jegyző 
 
db) Németbánya Község Önkormányzatával – Pavilon 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Németbánya Község Ön-
kormányzatával kötendő, az önkormányzat tulajdonát képező pavilonok 2022. július 16-i 
Németbányai Falunapra való térítésmentes rendelkezésre bocsátásról szóló Együttműködési 
megállapodás-tervezetet, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja az Együttműködési megállapodás elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a pavilonok falunapra történő ingyenes átadását. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Együttműködési megállapodás aláírására hatalmaz-
zák fel az elnök urat. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

37/2022.(VII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Község Önkormányzatával (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötendő, az 
önkormányzat tulajdonát képező pavilonok 2022. július 16-i Németbányai 
Falunapra való térítésmentes rendelkezésre bocsátásról szóló Együttműködési 
megállapodást elfogadja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 

               Kelemen László jegyző 
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Hozzászólások:  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönetét fejezi ki Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a pavilonok térítésmentes biztosítását a 
németbányai Falunapra. Örül annak, hogy ilyen jó az együttműködés a települési és a nemze-
tiségi önkormányzatok között Németbányán. 
 
Draskovics Balázs elnök köszönetet mond a települési önkormányzatnak, hogy ők is térítés-
mentesen biztosítják a Fő teret a Németbányai Német Nemzetiségi Napra. 
 
e) Pavilon oldalfalak vásárlása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a korábban vásárolt pavilonok 
közül egyre oldalfalakat szeretnének vásárolni, hogy alkalmas legyen a fellépők átöltözésére. 
Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlatot, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az airtex anyagból 
készült oldalfalak 192.000,- Ft + ÁFA összegű Árajánlatát fogadják el, s az önkormányzat 
2021. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére szerezzék be. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a pavilon oldalfalak beszerzésével. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnököt a pavilon oldalfalakat megrendelésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

38/2022.(VII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bigtents 
Kft. (1108 Budapest, Kozma u. 7/b.) 2022. július 8. napján kelt, pavilon 
oldalfalakról szóló, 192.000,- Ft + ÁFA összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy – az önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – a pavilon oldalfalakat megrendelje. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 
 Kelemen László jegyző 

 
f) Grafikai tervezés 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Tóth Gergő Alex 2022. 
július 10. napján kelt, 2022. szeptember 3. napján tartandó Németbányai Nemzetiségi Nap 
meghívói, plakátjai, pólói grafikai megtervezéséről szóló, bruttó 65.000,- Ft összegű 
Árajánlatát, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a grafikai tervezés Árajánlatát 
fogadják el, s az önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére 
rendeljék meg. 
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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 a grafikai tervezés megrendelésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

39/2022.(VII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Gergő 
Alex (8172 Balatonakarattya, Rákóczi út 33.) 2022. július 10. napján kelt, 2022. 
szeptember 3. napján tartandó Németbányai Nemzetiségi Nap meghívói, plakátjai, 
pólói grafikai megtervezéséről szóló, bruttó 65.000,- Ft összegű Árajánlatát 
elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy – az önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – a grafikai tervezést megrendelje. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 

               Kelemen László jegyző 
 
              g) Dino csont másolatok kiállítása 

 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy az Ajkai Bányászati Múzeumtól 
szeretné kölcsön kérni az általuk őrzött Dinó csont másolatokat, s Németbányán rendeznének 
belőlük 2022. augusztus 29. és 2022. szeptember 12. között, a faluház zárható vitrinjeiben egy 
kiállítást. Szeretné, ha támogatná a képviselő-testület a kiállítás megrendezését. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a kiállítás megrendezését. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel az elnök urat a kiállítás megszervezésére. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

40/2022.(VII.11.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az Ajkai Bányászati Múzeum (8400 Ajka, Parkerdő) Dinó csont 
másolataiból Németbányán, 2022. augusztus 29. és 2022. szeptember 12. napja 
között, a Németbányai Faluház zárható vitrinjeiben egy kiállítást rendez. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a kiállítás megszervezéséről gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 26. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 

               Kelemen László jegyző 
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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 8 óra  47 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 

 
                    Draskovics Balázs                                                   Narancsik Imre 
                             elnök  elnök-helyettes 


