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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. 

október 14. napján 17 óra 30 perckor 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 2 fő. 
 
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./ Elűzetés 75. évfordulójáról megemlékezés                                              Draskovics Balázs 
                                                                                                                                   elnök 
 
2./ Adászteveli Óvoda éves Munkaterve véleményezése                              Draskovics Balázs 
                                                                                                                                   elnök 
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3./ Hutta Germanica Egyesület támogatásai                                                    Draskovics Balázs 
                                                                                                                                   elnök 
                                                                                                                                               

4./ Vegyes ügyek                                                                                             Draskovics Balázs 
                                                                                                                                                             elnök 

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

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

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

   Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ha- 
   tározata:    

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a jelentést a 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 és 
74/2022.(VIII.31.) számú lejárt határidejű 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 : Elűzetés 75. évfordulójáról megemlékezés 
      E l ő a d ó :          Draskovics Balázs elnök 
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy megyei szintű megemlékezést 
szerettek volna a 75. évfordulón tartani, de sajnos az anyagi lehetőségeik korlátozottak, nem 
tudták vállalni a felmerülő költségeket. A települési önkormányzat jövőre Németbánya 270. 
évfordulóját ünnepli, anyagi lehetőségeit erre a rendezvényre kell biztosítania. Az 
évfordulóról beszéddel, gyertyagyújtással és koszorúzással fognak megemlékezni. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy – az önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott feladatalapú 
támogatás terhére – 15.000,-Ft előirányzatot biztosítsanak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

75/2022.(X.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 
7. napján, Németbánya Község Önkormányzatával közösen megrendezi 
Németbányán az elűzetés 75. évfordulójáról való megemlékezést. 
A Képviselő-testület a megemlékezés gyertyagyújtással és koszorúzással 
kapcsolatos költségeire – az önkormányzat 2021. évi munkájáért kapott 
feladatalapú támogatás terhére – 15.000,-Ft előirányzatot biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. október 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d : Adászteveli Óvoda éves Munkaterve véleményezése 
      E l ő a d ó :          Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a német nemzetiségi intézmény 
Munkatervét a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatnak véleményezni kell. Ezt 
követően részletesen ismerteti az Előterjesztést és a Munkatervet, melyek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Munkatervvel értsenek egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a Munkatervvel. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

76/2022.(X.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) 2022/2023. nevelési évre 
vonatkozó Munkatervével egyetért. 
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. október 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d : Hutta Germanica Egyesület támogatásai 
      E l ő a d ó :          Draskovics Balázs elnök 
      (Írásbeli előterjesztés.) 

 
a) Egyesület működésére 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai Hutta Germanica 
Egyesületet működésére támogatást állapított meg az önkormányzat. A Megállapodás 
aláírásra került, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Megállapodást. 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: 
 
 

77/2022. (X.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
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 működése támogatásával 
kapcsolatos -, 2022. szeptember 7. napján kelt Megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. október 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
 

 
b) Sváb sörfeszt támogatására 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Száva Zoltán elnök kérelmét, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy németbányai Sváb sörfeszt 2023. május 19. napján, a 
Nyitott porta rendezvényükön történő megrendezéséhez járuljanak hozzá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja az elnök úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazza 
fel az elnököt a módosított Megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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78/2022. (X.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
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) kérelméhez, a németbányai Sváb sörfeszt 2023. 
május 19. napján, a Nyitott porta rendezvényükön történő megrendezéséhez 
hozzájárul. 
Felhatalmazza az elnököt a módosított Megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. október 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :        Draskovics Balázs elnök 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Népszámlálásról tájékoztató 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében részletesen ismerteti Hudi Katalin regionális 
irodavezető 2022. évi népszámlálással kapcsolatos tájékoztatóját, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Tájékoztatót fogadják el. 
 
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: 
 

79/2022.(X.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hudi Katalin 
a Veszprémi Regionális Iroda (8200 Veszprém, Thököly u. 11.) vezetője a 2022. 
évi magyarországi népszámlálással kapcsolatos Tájékoztatóját elfogadja.  
Felhatalmazza az elnököt a Felhívások kifüggesztésére. 
A Tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. október 20 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 
 

b) Adventi gyertyagyújtás 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy az idén is, 2022. november 27. 
napján Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata rendezi meg – 2022. évi működési 
előirányzata terhére - Németbányán az első adventi gyertyagyújtás ünnepségét. Javasolja, 
hogy ezt foglalják határozatba. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes egyetért a javaslattal. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

80/2022.(X.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 
november 27. napján megrendezi Németbányán – az önkormányzat 2022. évi 
működési előirányzata terhére - az első adventi gyertyagyújtás ünnepségét. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. október 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
c) Halottak napi megemlékezés 
 
Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy minden évben megemlékeznek 
Halottak napján az elhunytakról, gyertyákat és mécseseket gyújtanak az emlékműnél, a 
síroknál. Javasolja, hogy – az önkormányzat 2022. évi működési előirányzata terhére – 
biztosítsák a megemlékezés 5.000,-Ft-os költségét. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes támogatja a javaslatot. 
 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

81/2022.(X.14.) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben 
is megemlékezést tart a halottak napján Németbányán. A megemlékezés 5.000,-
Ft-os költségét – az önkormányzat 2022. évi működési előirányzata terhére – 
biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. október 29. 
Felelős:   Draskovics Balázs elnök 
                Kelemen László jegyző 

 
 
Draskovics Balázs elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy 
hozzászólása?  
 
Hozzászólás: 
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Narancsik Imre elnök-helyettes kérdezi, hogy a települési önkormányzat idén is megrendezi 
a Márton napot? Kérdezi a polgármester asszonyt, hogy szervez-e az önkormányzat szilvesz-
teri mulatságot? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy megszervezik a 
Márton napi ünnepséget, együttműködési megállapodást szeretnének kötni majd a 
nemzetiségi önkormányzattal. Önkormányzati szilvesztert nem tartanak. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy önkormányzatuknak még 2 db új-
ság előfizetés kiadása, valamint egy jogdíj fizetés költsége várható ebben az évben. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a testületi ülést 17 óra 56 perckor bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 
                        Draskovics Balázs                                            Narancsik Imre 
                                 elnök                                                          jkv.hitelesítő 


