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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 
     Képviselő-testülete 8581 Németbánya 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
Készült: Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 

szeptember 17. napján 17 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház, Polgármesteri Hivatal 
 
Az ülés típusa: Rendes 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia elnök, Draskovics Balázs elnök-helyettes és Tóth 

András képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
      -     Kelemen László jegyző 
      -     Diós Nikoletta jkv. vezető 
 
A lakosság részéről megjelent: 7 fő. 
 
Ujvári Szilvia  elnök köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a közmeghallgatáson minden képviselő jelen van. Javasolja, hogy 
a jegyzőkönyv hitelesítésére Draskovics Balázs elnök-helyettest jelöljék ki. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja. 
 
Ujvári Szilvia elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi   
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint: 

     „A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, 
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügye-
ket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a köz-
meghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.” 

 

Ujvári Szilvia elnök örömét fejezi ki, hogy ennyien eljöttek a közmeghallgatásra. 
Tájékoztatja a jelenlévőket az elmúlt hónapok eseményeiről. Legfontosabb, amit el tud 
mondani, hogy a 2014. évi feladatalapú támogatás elbírálásakor eredetileg 38 pontot kapott 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat, de ennek felülvizsgálatát kérte. A kérelem 
mellékleteként jegyző úr segítségével beküldték a nemzetiségi önkormányzati 
jegyzőkönyveket. A kérelmet elbírálták, s plusz 10 pontot kapott Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, így 48 pontot kaptak a 2014. évi munkájukra. A plusz pontok 
370 ezer forint előirányzat többletet jelentettek. A feladat alapú támogatásra összesen 
1.764.824,- forintot kapott a nemzetiségi önkormányzat, a működési támogatásához. Jelenleg 
925.148,-Ft előirányzattal gazdálkodhatnak még. Érdekes megjegyezni, hogy lényegében 
kettő olyan falu volt, aki magasabb összeget kapott, mint Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, de a nagyobb települések is kevesebb támogatást kaptak. 2015. évben 
megpróbáltak olyan feladatokat megcélozni, amelyek megmutatják, hogy a falu német 
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gyökerekkel rendelkezik, mivel Németbánya német nemzetiségű falu. Az első ilyen 
tevékenységük volt az, hogy egy normál méretű német nemzetiségi zászlót vettek a faluházra, 
valamint egy nagyobbat a Fő téri zászlórúdra a rendezvényekre is.   
 
Volt adventi gyertyagyújtás, ahol nagyon sok segítsége volt, amiért nagyon hálás a 
segítőknek, hiszen abban az időszakban terhes volt a kisfiával. A rendezvénynek 
folyamatosan volt háziasszonya, jó volt látni az összefogást a szervezésben.  
 
A nemzetiségi önkormányzat támogatta az óvodát és az iskolát is 10 ezer forinttal, és ezen 
felül gyereknapjaikat is támogatták 30 ezer forinttal, ami azt jelenti, hogy Városlődön a 
fajátékok bérleti díját fizették. Az óvodában ezt nem tudták megoldani, viszont a kézműves 
foglalkozások megszervezését a támogatásból fedezték. 
 
Egy csodálatos szilveszteri napon voltak együtt, előtte kolbászt töltöttek. Már második éve 
rendeznek szilveszteri rendezvényt, ami nagyon sikeres, a kolbász nagyon finom volt. Sajnál-
ja, hogy Kungl Ignác ezen nem tudott részt venni, reméli, hogy az idén nem így lesz. 
A kitelepítettekről a megemlékezés az is nagyon szép lett igaz hogy nagyon hideg szél fújt, de 
szép volt. 
 
Novemberben felmerült az igény, hogy legyen lélekharang, hiszen van is rá pénz. Elég sok 
csetepaté ment harang körül, úgy gondolja, hogy ezek méltatlanok voltak, sok volt a rosszin-
dulat körülötte. Megpróbálták ezt minél higgadtabban kezelni és intézni. Azt hiszi, hogy na-
gyon szép rendezvénnyel tudták a harang beszerzését lezárni. A nemzetiségi önkormányzat 
450 ezer forinttal támogatta, de ki tudták volna fizetni az egész harang költségét is. A polgár-
mester úrnak volt az a kérése, hogy falu lakossága is hadd járulhasson hozzá a harang beszer-
zéshez, így jobban magukénak fogják érezni. Így a Nemzetiségi Önkormányzathoz befolyt 
támogatások összesen 20 ezer forinttal meghaladták a harang bekerülési költségét, amit ha-
rang védelmére tudnak költeni. 
 
Gondolkodtak azon is, hogy a német nyelv megszerettetése a gyerekeikkel nagyon fontos, ép-
pen ezért úgy gondolták, hogy a nyelvtanulást támogatnák 5 ezer Ft/fő összeggel. A gyerekek 
az iskolában, illetve szakkörön tanulják a német nyelvet. A pályázati úton nyújtott támogatás-
ban 9 gyermeket tudtak részesíteni. 
 
Előfizettek a Landliebe német nyelvű újságra, melyben a vidékről van szó, szokták itt lapoz-
gatni, miközben várnak az orvosra. 
 
Fényhozó hajócskákat is csináltak, amit a Bitván engedtek el. A Német nemzetiségi nap idén 
is fantasztikusan sikerült. Igaz, nem volt jó idő, de aki végig maradt, tudta a zenekar muzsiká-
lását élvezni. Csak pozitív visszajelzést kaptak a nemzetiségi napról. Nagyon finom volt a 
gőzgombóc, ami német specialitás, gasztronómiai kaland volt. 
 
Korábban írt ki egy rajzpályázatot a nemzetiségi önkormányzat, „Németbányai emlék” cím-
mel, amire nagyon sok pályázat érkezett be, zsűrinek nagyon nehéz dolga volt a bírálatnál. A 
rajzpályázat díjai a nemzetiségi napon kerültek átadásra. A pályaművek jól tükrözték, hogyan 
gondolkodnak Németbányáról a gyerekek, sok örömöt szereztek a nézőközönségnek. 
 
A közösség is egyre jobban épül, ami azt gondolja, hogy nagyon jó. Közösen virágosították a 
Gaschler és a Szent Antal szobor környékét, illetve a kereszteket. Ezek magánszorgalomból 
történtek, saját pénzből. Ezt követte a megemlékezés és az imádkozás. 
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Nemrég pedig olyan rétest sütöttek, amihez mindenkinek magának kellett hozni a hozzávaló-
kat otthonról, magának kellett megnyújtani a rétesét. Elég sokan voltak, és még annál is töb-
ben, akik kóstolót szerettek volna. Mindenféle rétes készült. Elindult a „Németbányai öröksé-
günk” program, ami ezzel a rétes sütéssel kicsit összefügg, valamint a németbányai értéktárral 
is egy kicsit. Az idős németbányai polgárok nagy segítséget tudnak nyújtani a múlt megisme-
réséhez, erre szerveztek beszélgetéseket, hogy a dolgok jobban felidéződjenek. Köszöni az 
idős lakosoknak, akik itt vannak, hogy támogatják a programot és segítik a nemzetiségi ön-
kormányzat munkáját. 
 
A tavasszal volt egy nemzetiségi önkormányzat által szervezett kirándulás Tarjánba, nagyon 
jól sikerült. Olyan érzésük volt, mintha egy lagziban lettek volna, fantasztikus volt a vendég-
látás, egész napos programot szerveztek a németbányaiaknak. Vissza szeretnék őket hívni 
olyankor, amikor jó nekik, és jó idő lesz. Azt gondolja, hogy máskor is el fognak oda látogat-
ni. 
 
Szeretné megkérdezni a nemzetiségi képviselő-testület a német ajkú lakosságot, de igazából a 
falubelieket is, hogy mi az, ami felé forduljanak, hiszen ez a 4 év nagyon hosszú idő a felada-
tok elvégzéséhez. Összeállítottak egy kérdőívet, melyre várják a választ a lakosságtól. Szerin-
tük a német nyelvoktatás, a német nemzetiségi programok, településüzemeltetéssel kapcsola-
tos feladatok, nemzetiségi muzsika és tánc azok a területek, melyeket fontosnak tartanak. 
Fontos a hagyományok őrzése, ápolása. A kérdőíven fontossági sorrendet kell  megállapítani, 
hogy az illető mely feladatokat tartja a legfontosabbnak, amit támogat. A kérdőív tartalmazza 
az utcanév táblákat, nyelvoktatást, üdvözlő táblákat, hogy jobban látszódjon, milyen a múltja, 
és a jelene a településnek, jelezve, hogy itt vannak és erősek, célozzanak meg egy irányt, mer-
re haladjanak. Neki szívügye a településüzemeltetéssel összefüggő feladatsor, szeretné, ha 
támogatnák a lakosok. Játszótér felújítása, német nyelvű utcanév táblák kihelyezése, tanös-
vény kialakítása, eperfasor ültetése, valamint napelemes közvilágítás kiépítése szerepelnek 
ezek között. Ezeket a célokat csak a települési önkormányzattal közösen lehet megvalósítani, 
a polgármester úrnak mindenképpen jelezni szeretné. Ehhez tudni szeretné, hogy ki és milyen 
szinten támogatja a célokat. Úgy gondolja, ha adnak pénzt, akkor hadd dönthessenek róla, 
hogy mihez adják.   
 
Kéri a jelenlévőket, hogy a helyi közügyeket érintő kérdéseiket és javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző kérdezi, hogy ki volt a szakács, aki a rétes sütését bemutatta? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy Kungl Ignácné és Ruppert Béláné. 
 
Hozzászólások: 
 
Rujzam Antalné németbányai polgár hozzászólásában elmondja, hogy a legutóbbi beszél-
getésén az elnök asszonnyal is elmondta, megélt már 72 évet, de mindig tanul valami újat. Jók 
az ilyen alkalmak, amikor újat tanulhat meg az ember. A tv-ben látta, hogy a rétes, ha csak a 
felébe raknak tölteléket és úgy csavarják fel, akkor sokkal levelesebb lesz a tészta. 
 
Ruppert Béláné németbányai polgár hozzászólásában elmondja, a tarjániak mindent meg-
mutattak a településükről, műsorokkal készültek. 
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Kelemen László jegyző kérdezi, hogy Tarján mekkora település? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy kb. 1500 fős község, nagyon erős sváb tele-
pülés erős közösség. Több zenekaruk és tánccsoportjuk is van. Most van ott a szüreti feszti-
vál, ahol old-timer traktorokkal is felvonulnak. 
 
Hozzászólások: 
 
Ruppert Béláné németbányai polgár a kérdőív utolsó 5 pontja kapcsán szeretné elmondani, 
hogy a nemzetiségi önkormányzatnak nem az a szándéka, hogy anyagi támogatást gyűjtsön. A 
kérdőív lényege, hogy a felvetett kérdésekkel egyetértenek-e, ki mit tart fontosnak. Amit a 
lakosok fontosnak tartanak, azt fogja támogatni a nemzetiségi önkormányzat. 
 
Nagy Gábor németbányai polgár hozzászólásában elmondja, lehetséges-e, hogy többet vá-
lasszon ki, és sorrendet állapítson meg, mert az 5 célból nehéz lenne egyet kiválasztani. 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, arra kíváncsiak, hogy melyek azok a célok, amelyeket a la-
kosság fontosnak tart. Egy játszótér felújítást, vagy a huta építését nem lehet gyorsan elvé-
gezni, ezt közösen az önkormányzattal tudják megcsináltatni. Nagyon szívesen adnának pénzt 
rá, amennyiben így gondolják. 
 
Kelemen László jegyző felhívja a figyelmet a játszótér engedélyeztetése fontosságára, hogy 
balesetveszélyt minimálisra csökkentsék. Emlékeztet a nemrégiben történt sajnálatos baleset-
re. 
 
Nagy Gábor németbányai polgár véleménye szerint az engedélyeztetést a települési önkor-
mányzatnak kell majd megcsináltatni. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy vannak nagyon jó ját-
szótéri fajátékok, melyek rendelkeznek engedéllyel. 
 
Ujvári Szilvia elnök véleménye szerint a játszótér felújítását pályázati támogatásból, a nem-
zetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat összefogásával lehet megvalósítani. Ta-
lált olyan játszótérépítőket, akik fából alkotnak személyre szabottan, itt megjelenhetnének a 
sváb elemek, a dinoszaurusz, a huta. Azt is szeretné jelezni a polgármester úrnak, kellene csi-
nálni egy olyan rendezvényt, amit régebben „kommunista szombat”-nak hívtak. Pl. a játszótér 
kerítését fel lehet úgy újítani, hogy meghirdetik, hívják az embereket egy időpontra, amikor 
mindenki összefog és megcsinálják. Eközben főznek valamit ott a területen. Nem nézhet ki 
így a falu, mert a hírét így viszik el.  
 
Nagy Gábor németbányai polgár elmondja, ezt korábban mindig a közmunkásokkal oldot-
ták meg. Mostanában annyira nem mozdulnak meg az emberek. 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, ez így nem igaz, mert ha valamilyen hasonló programot hir-
det, akkor jönnek és segítenek. 
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Nagy Gábor németbányai polgár hozzászólásában elmondja, hogy egyik évben csináltak 
ilyen nosztalgia május elsejét, és mindenkinek nagyon tetszett, volt sör meg virsli, munkás-
mozgalmi zenei aláfestéssel. 
 
Ruppert Béláné németbányai polgár nagyon jónak tartja azt a kezdeményezést, amit a 
„Németbányai örökségünk” ad. Nagyon érdekes a németbányai keresztek története, érdemes 
felkutatni még, hogy a régiek hogyan emlékeznek rá. Nem kell feltétlenül pénz hozzá, mert a 
nemzetiségi önkormányzat nem rendelkezik olyan sok anyagi forrással, de az emberek nyitot-
tak. Mivel kevés a program mindenki minden hívó szóra jön. 
 
Kelemen László jegyző az előtte szóló szavaira reagálva elmondja, hogy Németbányán egy-
általán nem kevés a program, a község túltesz a környező falvakon, a nemzetiségi és a nagy-
önkormányzat is rengeteg programot kínál. Nem véletlen, hogy ilyen jelentős feladatalapú 
támogatásban részesült, mint az idén. 
 
Ruppert Béláné németbányai polgár elmondja, hogy nagyon aktív a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, s mellette a lakosság is. Van rá igény, hogy a másik emberrel találkozzanak és 
beszélgessenek, együtt a régi szokásokat felelevenítsék. A jelenben élnek, jó együttműködni 
és ezt fantasztikusnak tartja. 
 
Ujvári Szilvia elnök hozzászólásában elmondja, hogy Rujzam Antalnéval és férjével, Tóni 
bácsival is beszélgettek. Ők nem tudnak menni a kirándulásokra, de milyen jó lenne idehozni 
a faluba a látnivalókat, amit megmutatnának, a helyi időseknek, akik - valamilyen okból - 
nem tudnak már kimozdulni a településről.  Olyanra is gondolt, hogy még idén ősszel ide le-
hetne hozni egy borkóstolót, egy olyan települést meghívni, ami sváb település, mutassák be 
magukat, milyen termékeik vannak, milyen borokat készítenek, esetleg kézműves sört. Lehet-
ne egy kis tánccsoport, egy kis kultúra, egy kis zene, akkor azok is tudnák élvezni, akik nem 
tudnak felülni a buszra. 
 
Kungl Ignácné németbányai polgár hozzászólásában elmondja, hogy volt egy hasonló ren-
dezvény, amelyet még Nagy Gábor polgármestersége alatt szervezett, melyet fent a hegyen 
rendeztek meg, ott kovácsok és hasonló mesterségek bemutatói szerepeltek a programban.  
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy nem gondolt hasonló nagyszabású rendezvényre, inkább 
csak egy település bemutatójára. Amit tudnak hozni, azt hozzák magukkal. Látja az ember, 
hogy a „Liba napon” is milyen sokan szoktak lenni, nem kell sokat csinálni, csak egyet. 
 
Ruppert Béláné németbányai polgár azt látja, hogy olyan programokat kell szervezni, ami 
ezt a németbányai közösséget összefogja. Vendégeket is lehet hívni egy évben egyszer. Az 
innen elszármazottak várják, hogy egy évben egyszer ide jöhessenek. Úgy érzi, hogy arról van 
szó, hogy akik itt laknak, azokat kell erősíteni. 
 
Kungl Ignácné németbányai polgár elmondja, hogy sajnos ők is egyre kevesebben jönnek.  
 
Ujvári Szilvia elnök hozzászólásában elmondja, van olyan lehetőség is, amin nagyon gon-
dolkozik. Lehetőségük van díjat alapítani és a Nemzetiségi Önkormányzat még nem alapított 
díjat. Azt gondolja, hogy olyan kevés már az őslakos Németbányán, hogy valamilyen módon 
kellene a régi svábok felé tenni egy gesztust, hogy kiemeljék őket. Ez erkölcsi elismerést je-
lentene, valamint anyagi segítséget is. Egy évben egyszer valakit, vagy egy családot lehetne 
elismerni, bemutatni. Ez mindenképpen nagyon fontos, hogy érezzék azok, akik még itt van-



 

 

6 

nak, hogy rájuk alapoznak, ők a gyökereik, csak belőlük építkezhetnek. Ez talán majd jövőre 
egy szép feladat lenne. 
 
Ruppert Béláné németbányai polgár véleménye szerint meg kell becsülni azokat, akik 
ilyenné tették a falut. 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy most, a sok haláleset miatt is jutott az eszébe az előbb 
említett gondolat. Egymást érik a temetések, ezért jutott eszébe, hogy nem tudják azok az em-
berek, akik ide betelepültek, hogy kik laknak itt. Sokan vannak olyanok, akik nem gyakran 
mozdulnak ki, vagy nincsenek is itt jelen. Azt gondolja, hogy ezt valahogy meg kellene őriz-
ni. 
 
Ruppert Béláné németbányai polgár azt gondolja, hogy jó kiinduló pontja lehetnének a régi 
házak utcanevei, hogy kik építették és kik laknak benne. Jó lenne ezeket az információkat 
összegyűjteni, amíg még fellelhető. 
 
Rujzam Antalné németbányai polgár annyit tud elmondani, hogy azok, akik betelepülnek a 
községbe, nem hogy bemutatkoznának, hanem inkább behúzódnak, sőt még van, hogy kö-
szönni sem köszönnek. 
 
Ruppert Béláné németbányai polgár nem gondolja, hogy ez mindenkire igaz lenne, mert 
vannak olyanok, akik be akarnak illeszkedni, de vannak olyanok is, akik nem, de szerencsére 
ők vannak a kevesebben. Pont ezért kell a még most fellelhető dolgokat dokumentálni, amire 
még emlékeznek, hogy tudják meg, hogy kik élnek itt. 
 
Rujzam Antalné németbányai polgár véleménye szerint nem lehet kötelezni őket semmire. 
 
Nagy Gábor németbányai polgár hozzászólásában elmondja, hogy a városi embert meg kell 
tanítani, viselkedni és köszönni. 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, gondolt arra is, hogy küld egy levelet a levelező listára, ami 
arról szólt volna, állítsák meg azt a folyamatot, hogy megint elkezdett üdülő övezetté válni 
Németbánya, mert akik beköltöznek, csak nyáron vannak itt. Nem is akarnak beilleszkedni, 
meg nem is tudnak, üdülőént használják a házakat. Vannak olyan nyaralók, akik megpróbál-
nak beilleszkedni, de sajnos ez se viszi a települést előre. A gyerekes családok viszik előre a 
falut és a lakóit is. A most következendő ciklusban olyan pályázatok jönnek ki kormányzati 
szinten, melyek a munkahelyteremtést segítik elő. El kellene azon gondolkozni, hogy mi az, 
amivel ide lehetne vonzani az embereket. Az rossz gondolat, hogy azért nem jönnek a kis-
gyermekesek, mert nehéz a munkába járás Pápára, vagy Veszprémbe. Aki ide jönne lakni, 
nem akarna bejárni Pápára, vagy Veszprémbe. A tendencia az, hogy akik manapság falvakba 
kiköltöznek, gondolkodó és dolgozó értelmiség, akik helyben, helyi termékek termelésével, 
mezőgazdaságból szeretnének megélni. Öket kell hívni, akiknek van gyereke, mert ők a jövő. 
Az baj, hogy a németbányai gyerekek közösség nélkül nőnek fel. Közösségi szinten kell dol-
gozni és ezt megvalósítani. Akik ideköltöznének, azoknak a közösség ereje a vonzó, ez az, 
ami nincs meg a nagyvárosban. Minden szinten ezen kell dolgozni. Mindenhol van ellentét, 
de ha majd lesz egy közös külső ellenség, ami úgy néz ki, hogy most már van, akkor majd 
összefognak az emberek, itt is biztos lesz összefogás. 
 
Ruppert Béláné németbányai polgár az ellentétekre azt tudja mondani, amit neki anno 
mondtak: a szülei valóban csak úgy boldogultak, hogy összefogtak, és aki nem értett velük 
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egyet, az önmagát zárta ki egy közösségből. Nem kell az olyan emberekkel foglalkozni, aki 
nem akar a közösség felé nyitni, aki nem akar közösséget építeni, az önmagát zárja ki.  
 
Nagy Gábor németbányai polgár úgy látja, hogy a faluban 2 közösség épül, és ez sem jó. 
Mindig az aktuális gazdasági, politikai, mindegy milyen célból. Magukkal vannak haragban, 
akik itt vannak. 
 
Ruppert Béláné németbányai polgár nem lát két közösséget, csak egyet Németbányán, aki 
építeni akar, és olyat is, aki nem akarja ezt. Velük meg nem kell foglalkozni, mert magukat 
zárják ki. A Nemzetiségi Önkormányzattal elindult egy olyan folyamat, ami tevékeny és a 
közösség is az. Aki ezzel egyetért, az úgyis kinyílik. 
 
Nagy Gábor németbányai polgár hozzászólásában elmondja, az elnök asszonynak igaza 
van. Hogy meg tudják magukat védeni, ahhoz gazdasági alapok kellenek, ez egyértelmű. 
 
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy nagyon jó kezdeményezések vannak a települési ön-
kormányzat részéről. Egyik, ami annak idején elindult, a gyümölcsfa program. Ilyenek nin-
csenek publikálva, hogy idejöttek a fajtamentő génbank szakemberei, s el voltak ájulva, hogy 
mi van itt Németbányán. Az eperfák is nagyon régi, szép példányok, de alig fellehetőek, és 
már alig van belőlük. Fontos, hogy ezeket a régi értékeket próbálják megvédeni. Narancsik 
Imréné Eszternek ezt az ötletét, hogy meg tudták valósítani, gyűjtötték a gyümölcsfa alap-
anyagokat a szentgáli régi tanyavilágban, s a vesszőket egy önkormányzati dolgozó oltotta az 
alanyokra. Ez egy fantasztikus program. Németbányán lehetne mezőgazdasági idénymunkát 
nyújtani az embereknek. Teljesen felszámolták Magyarországon a gyógynövénygyűjtést és az 
erdei melléktermékek gyűjtését, újra lehetne ezeket indítani. A kérdőívbe beleírtam egy üveg-
hutás skanzen létrehozását, egy embernek ezzel is tudnának munkát biztosítani Németbányán, 
sok más lehetőség is van. Azt gondolja, hogy sok munkát kell ebbe fektetni. Mindig azt érzi, 
hogy amikor dolgozik, sosincs egyedül, és ezt nagyon köszöni mindenkinek. Nincs mindenki 
itt, akinek megköszönhetné, de szeretné ezúton is kifejezi köszönetét. Nem mindegy az, hogy 
amikor segítség kell, akkor négyen-öten jönnek rögtön segíteni. Nem kell sírni, meg panasz-
kodni arról, hogy milyen nehéz. Szüleink, nagyszüleink korában a gyerekeknek cipője sem 
volt, ma pedig panaszkodunk, hogy milyen nehéz. Minden kornak megvolt a maga nehézsége, 
előre kell nézni és csinálni.  
 
Nagy Gábor németbányai polgár véleménye szerint kommunikálni is kell, hogy mit csinál a 
Nemzetiségi Önkormányzat, ha van erre energia. Hiába dolgoznak, ha nincs látszata, mindaz, 
amit elvégzett a Nemzetiségi Önkormányzat, az nem kis dolog. Kár, hogy a közmeghallgatá-
son is csak heten vannak itt, gazdagabban kell kommunikálni, mert a nemzetiségi önkor-
mányzat megérdemli. Ne lehessen azt mondani, hogy „Ti úgysem csináltok semmit.”. 
 
Ujvári Szilvia elnök köszöni az elismerő szavakat. 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a feladatalapú támogatás keretein 
belül értékelve van a nemzetiségi önkormányzat munkája. Ezen a településen nem csak név-
leg van nemzetiségi önkormányzat, komoly munka folyik. 
 
Nagy Gábor németbányai polgár véleménye szerint a falun belül kell a dolgokat elrendezni. 
Ha itt minden rendben van, akkor tejesen más a környezet is. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy a kommunikáció meg-
valósul a facebookon is. 
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Ujvári Szilvia elnök egyetért az elnök-helyettes úrral, de sajnos facebookon nincs fent min-
denki. Újra meg kellene teremteni a „Mi újság Németbánya” című helyi újságot, ami koráb-
ban kiadásra került. Ennek mintájára jött létre a facebook oldal, de neki egyelőre nincs ennyi 
energiája. Az újságírás azért nem egyszerű, elkel ebben a segítség, de jó lenne. Nagyon szereti 
ezeket az újságokat. Szokta olvasni a bakonyjákói újságot, fantasztikus, hogy a szomszéd fa-
luban van egy-két olyan ember, aki szépen, és jól ír. A lelkész úr, a plébános, a háziorvos 
mindig ír egy-két rövid cikket, közérdekű tájékoztatást, és így összeáll az újság. Véleménye 
szerint 80 lakosnak is kell írni újságot, mert ők is élnek, és joga van mindenkinek tájékozódni, 
ha nem is havonta, de legalább kéthavonta. 
 
Kungl Ignácné németbányai polgár hozzászólásában elmondja, hogy ők is szokták olvasni, 
különösen érdekes cikkek születnek a fontosabb események után. 
 
Ujvári Szilvia elnök köszöni Kungl Ignácnak, hogy betegsége és állapota ellenére is fel tu-
dott jönni a faluházba, megtisztelve a jelenlétével a képviselő-testületet. 
 
Kungl Ignác németbányai polgár véleménye szerint jó az elkészített kérdőív, jó ötlet mind-
egyik, csak meg kellene valósítani. Ha mindet nem is egyszerre, hanem szépen sorban. 
 
Nagy Gábor németbányai polgár kérdezi, hogy az önkormányzat tud pályázni a vidékfej-
lesztési, vagy LEADER pályázatokon? Ez utóbbiakon a nemzetiségi önkormányzatnak nincs 
önrész? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, ha a pályázati kiírásban az van, hogy pályáz-
hatnak az önkormányzatok, akkor igen. Az önrész kötelező vállalása is a pályázati kiírás 
függvénye. 
 
Ujvári Szilvia elnök, mivel több hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a közmeghallgatást  17 óra  51 perckor bezárja. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

                            Ujvári Szilvia                                               Draskovics Balázs 
                                  elnök jkv. hitelesítő 


