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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. 

augusztus 31. napján 16 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
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 nem jelent meg senki. 
 
Draskovics Balázs elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Javasol-
ja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Narancsik Imre elnök-helyettest jelölje ki a képviselő-
testület. 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző-
könyv hitelesítésére Narancsik Imre elnök-helyettest jelöli ki. 

 
 
Draskovics Balázs elnök javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.             
 
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :      E lő a d ó : 
 
 
1./ Németbányai Német Nemzetiségi Nappal kapcsolatos döntések             Draskovics Balázs 
                                                                                                                                   elnök 
                                                                                                                                                      

2./ Vegyes ügyek                                                                                             Draskovics Balázs 
                                                                                                                                                              elnök 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a 
napirendre tett javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és 
meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 
Draskovics Balázs elnök elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a testületnek, 
hogy vegyék tudomásul a beszámolót. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 2 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

   Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ha- 
   tározata:    

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a jelentést a 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 és 24/2022.(V.23.) és 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 és 40/2022.(VII.11.) számú lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról. 
 

Draskovics Balázs elnök ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napi-
rendi pontok megtárgyalására. 
 
 

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 Nappal kapcsolatos döntések 
      E l ő a d ó :          Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Németbánya Német Nemzetiségi Nap Programja 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a 2022. szeptember 3. napján 
megrendezendő Németbánya Német Nemzetiségi Nap Programját, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Nemzetiségi Nap megrendezéséről és a Programja elfogadásáról hozzanak 
határozatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

41/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szept-
ember 3. napján megrendezi Németbányán a Német Nemzetiségi Napot.  
A képviselő-testület Németbánya Német Nemzetiségi Nap Programját elfogadja. 
A Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 2. 
Felelős: Draskovics Balázs elnök 

 Kelemen László jegyző 
 
b) Megbízási szerződések 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr az előzetes képviselő-
testületi megbeszélés alapján elkészítette a 2022. szeptember 3-i Németbányai Német 
Nemzetiségi Napra a megbízási szerződés-tervezeteket, melyeket ő az érintettekkel aláírt.  
 
ba) Valiczkó Szilveszter 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy Valiczkó Szilveszter egyéni 
vállalkozó előzetesen megküldte az Árajánlatát a népi játszótér bérlésével kapcsolatban, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti az Árajánlatot. Javasolja, hogy az Árajánlatot fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért az Árajánlat elfogadásával. A vállalkozó 
rendszeresen nyújt szolgáltatást a németbányai német nemzetiségi napokon, a gyermekek 
nagy örömmel veszik birtokba a népi játszóteret. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

42/2022. (VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Valiczkó 
Szilveszter 8555 Bakonytamási, Honvéd u. 18. sz. alatti lakos, egyéni vállalkozó 
2022. augusztus 31. napján kelt, népi játszótér bérletével kapcsolatos, bruttó 
130.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
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Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Valiczkó Szilveszter 
Megbízási szerződését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Megbízási szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
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: 
 

43/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Valiczkó 
Szilveszter 8555 Bakonytamási, Honvéd u. 18. sz. alatti lakos, egyéni 
vállalkozóval kötött, a népi játszótér bérletével kapcsolatos, 2022. augusztus 31. 
napján kelt Megbízási szerződését jóváhagyja. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bb) Láposi Roland 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy Láposi Roland fogatos 
térítésmentesen fogja a harmonikás faluébresztőn vezetni a lovasfogatát, melyről pálinkával 
kínálják a falu lakóit. Ezt követően részletesen ismerteti a vele kötött Megbízási szerződést, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy a Megbízási szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
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: 
 

44/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Láposi 
Roland (szül.: Veszprém, 1999.11.10., an.: Sperl Anikó) 8400 Ajka, Dózsa 
György út 49. szám alatti lakossal kötött, a 2022. évi Németbányai Német 
Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos, 2022. augusztus 30. napján kelt 
Megbízási szerződését jóváhagyja. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bc) Ádám Renáta 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy Weiss Ádám fog a lovasfogaton 
reggeli ébresztő muzsikát szolgáltatni a tangóharmonikáján, az édesanyjával kötött 
szerződést, mert a gyermek még fiatalkorú. Ezt követően részletesen ismerteti a Megbízási 
szerződést, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Megbízási szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
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: 
 

45/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ádám 
Renáta szülővel, 8445 Városlőd, Lehel u. 7. szám alatti lakossal kötött, a 2022. 
évi Németbányai Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos, 2022. 
augusztus 30. napján kelt Megbízási szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bd) Rendezvény fotózása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a rendezvényt profi fotóssal 
szeretnék megörökíttetni. Ezt követően részletesen ismerteti Auerbach Róbert Árajánlatát, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy az Árajánlatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
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: 
 

46/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Auerbach  
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Róbert (8581 Bakonyjákó, Kosár u. 20., adószám: 66284152-2-51) a 2022. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napi rendezvény fotózásával kapcsolatos, 2022. 
augusztus 11. napján kelt, bruttó 75.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a fotós Megbízási 
szerződéstét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Megbízási szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
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: 
 

47/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Auerbach 
Róberttel (8581 Bakonyjákó, Kosár u. 20., adószám: 66284152-2-51) kötött, a 
2022. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napi rendezvény fotózásával 
kapcsolatos, 2022. augusztus 30. napján kelt Megbízási szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
be) Meghívó és plakát tervezés 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a rendezvény meghívóját és 
plakátját profi tervezővel valósították meg, akinek az árajánlatát már az előző ülésen 
elfogadta a képviselő-testület. Ezt követően részletesen ismerteti Tóth Gergő Alex Megbízási 
szerződését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Megbízási szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a szerződés jóváhagyásával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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48/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth Gergő 
Alex vállalkozóval (adószáma: 55992415-1-39) 8172 Balatonakarattya, Rákóczi 
út 33. sz. alatti lakossal kötött, a 2022. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napi 
rendezvény meghívó és plakát tervezésével kapcsolatos, 2022. július 15. napján 
kelt Megbízási szerződését jóváhagyja. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bf) Minipóni fogatozás 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a rendezvényen Narancsik Imréné 
vállalta, hogy a gyerekek részére minipónis fogatozást biztosít. Ezt követően részletesen 
ismerteti az Árajánlatot, valamint a Megbízási szerződést melyek másolatát a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Árajánlatot 
fogadja el, a Megbízási szerződést pedig hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes bejelenti érintettségét, mivel az árajánlatot adó a felesége. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület döntéshozatalából 
kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az 
önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett 
önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő 
javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség 
szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.” 
Kéri az elnök urat, hogy a képviselő úr szavazásból való kizárásával kapcsolatban javaslatát 
tegye meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből ne 
zárják ki Narancsik Imre elnök-helyettes urat a szavazásból. Kizárása esetén a képviselő-
testület nem tudna határozatot hozni. 
 
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 2022. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napi rendezvény minipóni fogatozás biztosítá-
sával kapcsolatos Árajánlatának elfogadására és a Megbízási szerződés jóváha-
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gyására vonatkozó döntéseknél Narancsik Imre elnök-helyettes urat nem zárja ki a 
szavazásból. 

 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

49/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Narancsik 
Imréné vállalkozó, 8581 Németbánya, Kossuth Lajos u. 26. szám alatti lakos, a 
2022. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napi rendezvény minipóni fogatozás 
biztosításával kapcsolatos, 2022. augusztus 24. napján kelt, bruttó 20.000,-Ft 
összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

50/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Narancsik 
Imréné vállalkozó, 8581 Németbánya, Kossuth Lajos u. 26. szám alatti lakossal 
kötött, a 2022. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napi rendezvény minipóni 
fogatozás biztosításával kapcsolatos, 2022. augusztus 30. napján kelt Megbízási 
szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bg) Zenés műsorszolgáltatás 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a rendezvényen a Pápai Musical 
Stúdió Egyesület zenés műsort biztosít. Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlatot, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy az Árajánlatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az Árajánlat elfogadását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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51/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai 
Musical Stúdió Egyesület (8500 Pápa, Teleki u. 44., adószám: 18927508-1-19) a 
2022. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napi rendezvény zenés 
műsorszolgáltatás biztosításával kapcsolatos, 2022. augusztus 18. napján kelt, 
bruttó 100.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Megbízási szerződést, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy a Megbízási szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
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: 
 

52/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai 
Musical Stúdió Egyesülettel (8500 Pápa, Teleki u. 44., adószám: 18927508-1-19) 
kötött, a 2022. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napi rendezvény zenés 
műsorszolgáltatás biztosításával kapcsolatos, 2022. augusztus 30. napján kelt 
Megbízási szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bh) Zeneszolgáltatás 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a rendezvényen a Városlődi 
Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Löder Buam zenekara biztosítja majd a 
zeneszolgáltatást. Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlatot, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az 
Árajánlatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért az Árajánlat elfogadásával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

53/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi 
Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület (8545 Városlőd, Templom tér 4., 
adószám: 18917035-1-19) a 2022. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napi 
rendezvény zeneszolgáltatása biztosításával kapcsolatos, 2022. augusztus 24. 
napján kelt, nettó 120.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Megbízási szerződést, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy a Megbízási szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
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: 
 

54/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi 
Német Nemzetiségi Kulturális Egyesülettel (8545 Városlőd, Templom tér 4., 
adószám: 18917035-1-19) kötött, a 2022. évi Németbánya Német Nemzetiségi 
Napi rendezvény zeneszolgáltatása biztosításával kapcsolatos, 2022. augusztus 30. 
napján kelt Megbízási szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bi) Főzés 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a rendezvényen a Farkasgyepűi 
Erdészet által térítésmentesen biztosított vadból Száva Zoltán térítésmentesen fogja 
elkészíteni a vacsorát. Ezt követően részletesen ismerteti a Megbízási szerződést, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, 
hogy a Megbízási szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a Megbízási szerződés jóváhagyását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

55/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Száva Zoltán 
8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 2/A. szám alatti lakossal kötött, a 2022. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napi rendezvény vacsorájának főzésével 
kapcsolatos, 2022. augusztus 30. napján kelt Megbízási szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
bj) Fafaragó kiállítás 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a rendezvényen Hanis Mihály 
fafaragó, Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 24. sz. alatti lakos a faragásaiból a Faluházban 
térítésmentesen kiállítást rendez. A művész hárs-, kőris-,dió- és szilvafából nagyon szép és 
igényes szentképeket farag. Ezt követően részletesen ismerteti a Megbízási szerződést, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy a Megbízási szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
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: 
 

56/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hanis 
Mihály fafaragóval 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 24. sz. szám alatti 
lakossal kötött, a 2022. évi Németbánya Német Nemzetiségi Napi rendezvény 
fafaragó kiállítás rendezésével kapcsolatos, 2022. augusztus 30. napján kelt 
Megbízási szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
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c) Együttműködési megállapodások 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr az előzetes képviselő-
testületi megbeszélés alapján elkészítette a 2022. szeptember 3-i Németbányai Német 
Nemzetiségi Napra az Együttműködési megállapodást-tervezeteket is, melyeket ő az 
érintettekkel aláírt.  
 
ca) Városlődi Pergő-rozmaring Tánccsoport 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a Városlődi 
Pergő-Rozmaring Tánccsoport fellép a táncműsorával. Ezt követően részletesen ismerteti az 
Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Együttműködési megállapodást hagyja 
jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, 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: 
 

57/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi 
Pergő-Rozmaring Tánccsoporttal (8445 Városlőd, Szabadság tér 2.) kötött, a 
2022. évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos, 
2022. augusztus 30. napján kelt Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
cb) Német Nemzetiségi Tánccsoport Úrkút 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Nemzetiségi Napon fellépő 
Német Nemzetiségi Tánccsoport Úrkúttal kötött Együttműködési megállapodást, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, 
hogy az Együttműködési megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület. 
  
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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58/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Német 
Nemzetiségi Tánccsoport Úrkúttal (8409 Úrkút, Erdész út 1.) kötött, a 2022. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos, 2022. 
augusztus 30. napján kelt Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
cc) Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Nemzetiségi Napon fellépő 
Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskarral kötött Együttműködési megállapodást, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A Vegyeskar 
német nemzetiségi dalokkal fogja szórakoztatni a közönséget. Javasolja, hogy az 
Együttműködési megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, 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: 
 

59/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskarral (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) kötött, a 
2022. évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos, 
2022. augusztus 30. napján kelt Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
cd) Veszprémi Német Nemzetiségi Klub 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a 
Veszprémi Német Nemzetiségi Klub a szentmisén német egyházi dalokat fog énekelni. Ezt 
követően részletesen ismerteti az Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az 
Együttműködési megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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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: 
 

60/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi 
Német Nemzetiségi Klubbal (8200 Veszprém, Thököly u. 11., adószám: 
18921210-1-19) kötött, a 2022. évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap 
megrendezésével kapcsolatos, 2022. augusztus 30. napján kelt Együttműködési 
Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
ce) Ajkarendekért Egyesület Tánccsoportja 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon az 
Ajkarendekért Egyesület Tánccsoportja is fellép. Ezt követően részletesen ismerteti az 
Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Együttműködési megállapodást hagyja 
jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, 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: 
 

61/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Ajkarendekért Egyesület Tánccsoportjával (8447 Ajkarendek, Nyíres u. 26., 
adószám: 19384751-1-19) kötött, a 2022. évi Németbánya Német Nemzetiségi 
Nap megrendezésével kapcsolatos, 2022. augusztus 30. napján kelt 
Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
cf) Németbánya Község Önkormányzata 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napra Németbá- 
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nya Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a rendezvény helyszínéül szolgáló Fő 
teret. Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési megállapodást, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, 
hogy az Együttműködési megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
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: 
 

62/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 
Község Önkormányzatával (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötött, a 2022. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos, 2022. 
augusztus 30. napján kelt Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
cg) Hutta Germanica Egyesület 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a 
németbányai Hutta Germanica Egyesület térítésmentesen segíti a rendezvény megszervezését, 
lebonyolítását. Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési megállapodást, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, 
hogy az Együttműködési megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a megállapodás jóváhagyásával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

63/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hutta 
Germanica Egyesülettel (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötött, a 2022. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos, 2022. 
augusztus 24. napján kelt Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
ch) Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzetiségi Napon a 
Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület térítésmentesen biztosítja a 
tulajdonában álló 6 m x 8 m-es pavilonját a Nemzetiségi Önkormányzatnak. Ezt követően 
részletesen ismerteti az Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Együttműködési 
megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
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: 
 

64/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesülettel (8581 Németbánya, Fő 
tér 3.) kötött, a 2022. évi Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével 
kapcsolatos, 2022. augusztus 30. napján kelt Együttműködési Megállapodást 
jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 2. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
d) Előirányzatok biztosítása 
da) Vendéglátás 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Nap reggeli 
ébresztőjéhez pálinkát, a vacsorához fűszereket, kenyeret, savanyúságot, ásványvizet, üdítőt, 
süteményeket, poharat, tányért és evőeszközöket kell vásárolni. A vendéglátás segítőit 
virágcsokorral, a plébános és kántor urakat, a fafaragó művészt, a szakácsot borral szeretnék 
köszönteni. Javasolja, hogy a Nemzetiségi Nap rendezvényére – az önkormányzat 2021. évi 
munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 230.000,-Ft keretösszeget 
állapítson meg a képviselő-testület a vendéglátási költségekre. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

65/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napra, a vendéglátás költségeire – az 
önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 
230.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
db) Sörivó verseny díjazása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Nap sörivó 
versenyének díjazására – az önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – bruttó 15.000,-Ft keretösszeget javasol megállapítani. 
 
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: 
 

66/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi 
Németbánya Német Nemzetiségi Napra, a sörivó verseny díjazására – az 
önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – bruttó 
15.000,-Ft keretösszeget állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája támogatása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy allergiás reakciók elleni élet- 
mentő EpiPen injekciót szeretnének biztosítani – az önkormányzat 2021. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére – az óvodának, hogy súlyos esetben ne következzen be 
tragédia. Az injekció használatát dr. Léka Tibor háziorvos fogja oktatni az óvoda 
dolgozóinak. Ezt követően részletesen ismerteti az óvodavezetővel kötött Együttműködési 
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megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Együttműködési megállapodást hagyja jóvá a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a megállapodás jóváhagyásával. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

67/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájával (8581 Bakonyjákó, Rákóczi F. u. 
26.) kötött, allergiás reakciók elleni életmentő EpiPen injekció biztosításával 
kapcsolatos, 2022. augusztus 8. napján kelt Együttműködési Megállapodást 
jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 15. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
b) Bakonyjákói Falunap megrendezése 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a bakonyjákói Falunapra 
térítésmentesen biztosította Bakonyjákó Község Önkormányzatának a Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező 3 m x 3 m-es pavilont, erről Együttműködési 
Megállapodást írt alá a polgármesterrel. Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési 
Megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Együttműködési megállapodást hagyja jóvá a 
képviselő-testület. 
 
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: 
 

68/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyjákó  
Község Önkormányzatával (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) kötött, a 2022. évi 
bakonyjákói Falunap megrendezésével kapcsolatos, 2022. július 12. napján kelt 
Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
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Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 15. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
c) Farkasgyepűi Fogathajtó verseny megrendezése 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a farkasgyepűi Fogathajtó 
verseny megrendezésére térítésmentesen biztosította Farkasgyepű Község Önkormányzatának 
a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező 2 db 6 m x 3 m-es 
pavilont, erről Együttműködési Megállapodást írt alá a polgármester asszonnyal. Ezt követően 
részletesen ismerteti az Együttműködési Megállapodást, melynek másolatát a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Együttműködési 
megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, 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: 
 

69/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű 
Község Önkormányzatával (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.) kötött, a 
2022. évi farkasgyepűi Fogathajtó verseny megrendezésével kapcsolatos, 2022. 
augusztus 8. napján kelt Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 15. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
d) Hutta Germanica Egyesület támogatás elszámolása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai Hutta Germanica 
Egyesületet 60.000,-Ft-tal támogatta a nemzetiségi önkormányzat, az Egyesület benyújtotta a 
támogatás Elszámolását. Ezt követően részletesen ismerteti az Elszámolást, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az Elszámolást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. 
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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

70/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Száva 
Zoltán elnök által képviselt Hutta Germanica Egyesület (8581 Németbánya, Fő tér 
3., adószám: 18757192-1-19) 2022. július 11. napján kelt támogatás Elszámolását 
elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 15. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
e) Hutta Germanica Egyesület támogatás kérelmei 
 
ea) Egyesület működésére 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai Hutta Germanica 
Egyesületet támogatási kérelmeket nyújtott be az önkormányzatukhoz. Ezt követően 
részletesen ismerteti az Egyesület működésével kapcsolatos támogatási Kérelmet, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az Egyesület működését – az önkormányzat 2021. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére – 50 e. Ft-tal támogassák. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a támogatás megállapításával. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazza 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: 
 

71/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Száva 
Zoltán elnök által képviselt Hutta Germanica Egyesület (8581 Németbánya, Fő tér 
3., adószám: 18757192-1-19) részére - az önkormányzat 2021. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére -, az Egyesület működésére 50.000,-Ft 
támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 15. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
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eb) Sváb Sörfeszt támogatására 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti a Sváb Sörfeszt 
megrendezésére irányuló Kérelmet, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sváb Sörfeszt 
megrendezését – az önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére 
– 50 e. Ft-tal támogassák. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért az elnök úr javaslatával. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazza 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: 
 

72/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Száva 
Zoltán elnök által képviselt Hutta Germanica Egyesület (8581 Németbánya, Fő tér 
3., adószám: 18757192-1-19) részére - az önkormányzat 2021. évi munkájáért 
kapott feladatalapú támogatás terhére -, az Egyesület által megrendezendő, 
németbányai Sváb sörfeszt zeneszolgáltatására 50.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 15. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
f) Hutta Germanica Egyesülettel együttműködés 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy Németbányán 2022. szeptember 
17. napján lesz a Sváb Sörfeszt, mely rendezvényre térítésmentesen biztosítják a nemzetiségi 
önkormányzat tulajdonában lévő, 3 db 6 m x 3 m-es pavilont, erről Együttműködési 
Megállapodást írt alá az elnök úrral. Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési 
Megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták.  Javasolja, hogy az Együttműködési megállapodást hagyja jóvá a 
képviselő-testület. 
 
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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73/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Száva 
Zoltán elnök által képviselt Hutta Germanica Egyesülettel (8581 Németbánya, Fő 
tér 3., adószám: 18757192-1-19) kötött, az Egyesület által megrendezendő, 2022. 
évi németbányai Sváb Sörfeszt megrendezésével kapcsolatos, 2022. augusztus 30. 
napján kelt Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 15. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
g) Dino Csontok kiállítása 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy az ajkai Nagy László Városi 
Művelődési Központ és Könyvtárral megállapodást kötött műtárgy kölcsönzésről, a 
Bányászati Kiállítás dino csontjai lesznek láthatók a németbányai Faluházban 2022. 
szeptember 1. napjától 2022. szeptember 12. napjáig. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták.  Javasolja, hogy a Megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a Megállapodás jóváhagyását. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

74/2022.(VIII.31.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagy 
László Városi Művelődési Központ és Könyvtárral (8400 Ajka, Szabadság tér 13.) 
kötött, a Bányászati Kiállítás dino csontjai kölcsönzéséről szóló, 2022. augusztus 
17. napján kelt Megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 15. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
h) Elnöki tájékoztató 
 
Draskovics Balázs elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a réztábla felhelyezésre került a 
németbányai temetőbe. 
 
Elmondja, hogy Kungl Ignác bácsi emlékfája mellé a temetőben erős karót helyezett el, a fa 
köré műanyag hálót szerelt, hogy a vadak a kérgét ne rágják le. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás nem volt. 
 
Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy 
hozzászólása?  
 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a testületi ülést 16 óra 58 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 
                        Draskovics Balázs                                            Narancsik Imre 
                                 elnök                                                          jkv.hitelesítő 


