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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 5. napján 8 óra 
30 perckor megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyv



 

 

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 2017. 

október 5. napján 8 óra 30 perckor megtartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház iroda helyisége. 
 
Az ülés típusa: Rendes 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia elnök és Draskovics Balázs elnök-helyettes. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
      -     Kelemen László jegyző 
      -     Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 
 
A lakosság részéről megjelent: 4 fő. 
 
Ujvári Szilvia  elnök köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a közmeghallgatásról csak Kungl Ignác képviselő hiányzik, aki 
előzetesen jelezte, hogy súlyos betegsége miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. 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 előterjesztésében elmondja, hogy lezajlott a Németbányai Német Nem-
zetiségi Önkormányzat által szervezett kirándulás, amely három napos volt. Pénteken az 
ausztriai Zotter csokoládégyárat látogatták meg. Szombaton az őrségi szalafői Tökmag Fesz-
tivált nézték meg a kirándulók, és ott láthatták, hogy az eredeti régi szerszámokkal hogyan 
sajtolnak tökmagot. A harmadik napon az alpaka farmra mentek volna, de sajnos ott az egyik 
állatnál koraszülés indult meg, így oda nem tudtak elmenni, helyette a Vadása tavat nézték 
meg, ami szintén egy nagyon szép és fontos látványosság. Az ausztriai részen, a németbányai 
települési önkormányzati képviselőnek, Berhidai Péternek még hegymászásra is volt lehető-
sége. Riegersburg váránál tudott Péter Barangóval mászni. Összességében egy nagyon jó ki-
rándulás volt, mindenki megtalálta a számítását.  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Németbányai Német Nemzetiségi Nap is sikeresen lezaj-
lott. Úgy gondolja, hogy a települési önkormányzattal közösen, nagyon szép és érdekes napot 
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sikerült megszervezni. A kulturális műsornak sok fellépője volt, összességében német nemze-
tiségi tánccsoportok és énekkarok vettek ezen részt. Hagyományosan bemutatták a németbá-
nyai régi fajátékokat, ahogy szokták, nagy volt az érdeklődés a gyerekek és a felnőttek részé-
ről is ezek iránt.  
 
Szintén a települési önkormányzattal közösen, megrendezésre került a falunap. Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzata 500.000,-Ft támogatást nyújtott rendezvények megszer-
vezésére, ezért német muzsika szólt a falunapon is.  
 
Az idei évre még tervezik, hogy támogatják a németbányai képeskönyv kiadatását. Első kör-
ben 3 példányban.  
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné Települési Értéktár Bizottság elnöke hozzászólásában elmondja, hogy van 
egy képeskönyv Németbányáról, ami egyelőre csak digitális formában, a számítógépen van 
meg, és ezt szeretnék könyv formában kinyomtatni.  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a régi újságcikkeket el szokták mente-
ni elektronikuson, úgy gondolja, hogy a Németbányai Krónikát is el kellene menteni elektro-
nikus formában is. Ennek költségét is támogatja majd a Német Nemzetiségi Önkormányzat.  
 
Közeleg a novemberi Márton-nap. Ennek megrendezésére is jut az említett támogatásból, 
hogy megfelelő koncertek legyenek a rendezvényen, mindenki jól érezhesse magát. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző kérdezi, hogy milyen koncertek lesznek a Márton napi ünnepségen? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy lesz egy operett slágeres műsor, amiben 
lesznek német operett slágerek, utána pedig a Jumbo zenekarnak az egyik tagja fog zenélni. 
Olyan Márton nap lesz az idén, ahol egy bál is lesz a vacsora után, a vendégeknek lehetősé-
gük lesz táncolni.  
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy decemberben indulnak az adventi hét-
végék, amit ismét közösen szervez meg a települési és a német nemzetiségi önkormányzat. 
Idén nem csak a helyiek, illetve a helyi gyerekek fognak fellépni, hanem kulturális műsorok-
kal lesznek összekötve. Megemlékeznek a betlehemi jászolnál, utána bemennek a faluházba 
és itt lesz egy műsor. Lesz egy hárfa művésznőnek a koncertje, egy énekesnőnek a koncertje, 
illetve lesz német vonatkozásban Grimm meséket előadó társulat műsora. Negyedik hétvégére 
még nincs meg a pontos program.  
 
Ami tanfolyamokat illeti, tervezik Narancsik Eszterrel, pár alkalommal, hogy hajfonás tanfo-
lyamot indítanak a kislányoknak. Októberben újraindul a kötés és fonás tanfolyam is. A gye-
rekek nagyon élvezik.  
 
Nagyon fontos még, hogy a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat valamilyen for-
mában hozzájárul a Somkúti Mári néninek a születésnapjához. Legtöbb emléket és gondo- 
latot ő osztotta meg az érdeklődő fiatalokkal.  
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Karácsony után, Szilveszter napján a kolbásztöltést újra tervezik megcsinálni. Felmerült, hogy 
esetleg egy fél disznót is vehetnének, s azt lehetne feldolgozni. 
 
Hozzászólások: 
 
Berhidai Péter települési önkormányzati képviselő kérdezi, hogy a kötés és fonás tanfo-
lyam hol lesz megtartva? 
 
Hellebrandt Jenőné németbányai lakos véleménye szerint nem lenne olyan nagy munka a 
fél disznó feldolgozása. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes : szerint a kolbásztöltés is elég sok időt el szokott venni. 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy Krisztina asszony az otthonában fogadja a 
gyerekeket, akiket vendégül is szokott látni süteménnyel, teával. 
 
Ujvári Szilvia elnök előterjesztésében elmondja, hogy a következő év a kitelepítés emléknap-
jával indul, amelyről meg fog emlékezni a nemzetiségi önkormányzat. Úgy gondolja, fontos, 
hogy legyen Németbányán egy olyan szobor, ahol az ünnepeken tudnának koszorúzni. Arra 
gondoltak, hogy ne fából faragott szobor legyen, hiszen Németbánya origója az üveg volt, 
ezért abból készüljön valami szimbolikus alkotás. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné Települési Értéktár Bizottság elnöke hozzászólásában elmondja, hogy a 
Németbányai Német Nemzetiségi Nap nagyon jól sikerült. Tartalmas volt a kulturális prog-
ram. Újságcikk is készült róla. Mindössze annyit fűzne hozzá, hogy nem jutott el a hír sok 
volt németbányai polgárhoz. Már beszélték korábban, ha ilyen rendezvény lesz, kéri az elnök 
asszonyt, hogy előtte szóljon neki, és betenne egy rövid cikket a Veszprémi Naplóba. Ez elég 
sok embernek jár, így több mindenki értesülhet az eseményről. Örülnek, ha idejöhetnek a volt 
németbányaiak.  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök a hozzászólásra reagálva elmondja, hogy köszöni a felajánlást, jó az öt-
let.  
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné Települési Értéktár Bizottság elnöke hozzászólásában elmondja, hogy a 
krónika könyv formátumban való elkészítése folyamatban van, 150 laposra tervezték a nyom-
dásznővel, a gerincét meg fogják emelni valamivel, hogy többet ne dőljön szét. Az anyag 
megvan hozzá, képeket lehet még hozzátenni.  
A képeskönyv több részből áll, az első rész egy szöveges tájékoztató rész. Utána következnek 
a légi felvételek, a természetfotók, archív képek a falu életéből, a németbányai emberek mai 
szórakozása, illetve a Németbányával kapcsolatos sajtó hírek. A mai napig vezeti ezt, örül an-
nak, hogy 3 példány elkészítését támogatja a nemzetiségi önkormányzat. Javasolja, hogy  
előtte csináljanak egy új CD-t az anyagokról. 
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Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök a hozzászólásra reagálva elmondja, hogy meg is kell szerkeszteni a 
könyvet. Ami fontos még, hogy - a számítás-technikussal beszéltek erről - ebből a képanyag-
ból a honlapra egy elektronikusan lapozható anyagot készítenek. Akik nem laknak helyben, itt 
lapozgathatnák a régi fotókat, emlékeket.  
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné Települési Értéktár Bizottság elnöke hozzászólásában elmondja, sok helyen 
jár, ahol értéktárral kapcsolatos előadásokat tart. Ilyen Németbányán még nem volt. Szeretné, 
ha lenne Németbányán egy értéktár ünnepet tartani. Adventi ünnepek alatt valamikor esetleg.  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök a hozzászólásra reagálva elmondja, hogy véleménye szerint októberben 
kellene megtartani, amikor még nincs olyan hideg. Németbánya Község Önkormányzat köz-
meghallgatása előtt is meg lehetne tartani. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné Települési Értéktár Bizottság elnöke kérdezi, hogy a honlapon a németbá-
nyai értéktár anyaga megjelent-e már? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy sajnos még nem, de most már foglalkozni 
fog vele. 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy javasolni fogja Német-
bányai Német Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésén, hogy halottak napjára egy keret-
összeget állapítsanak meg, melyből megvehetnék a koszorút és gyertyákat. 
  
Müller Péter települési önkormányzati képviselő hozzászólásában elmondja, hogy nagyon 
sok mindenről volt szó eddig a közmeghallgatáson, többen is részt vettek volna ezen. Azt kéri 
a nemzetiségi önkormányzattól, hogy a jövőben előbb és több fórumon értesüljenek a köz-
meghallgatás időpontjáról és helyéről. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző ígéretet tesz arra, hogy a jövőben több formában, s jóval a közmeg-
hallgatás előtt értesíteni fogják a lakosságot. 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív  
 
közreműködést, és a közmeghallgatást  9 óra  22 perckor bezárja. 
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Kmf. 
 
 
 
 
 
 

                            Ujvári Szilvia                                               Draskovics Balázs 
                                  elnök                                                         jkv. hitelesítő 


