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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 18. napján 15 
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 2018. 

október 18. napján 15 óra 30 perckor megtartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia elnök, Draskovics Balázs elnök-helyettes és 

Kungl Ignác képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
      -     Kelemen László jegyző 
      -     Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 
 
A lakosság részéről megjelent: 1 fő. 
 
Ujvári Szilvia  elnök köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a közmeghallgatáson minden képviselő-testületi tag 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 tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Október 23-a lesz kedden. Az ünnepi 
alkalomból Narancsik Imre tanár fog előadást tartani, németbányai gyerekek szavalnak és 
énekelnek. A Kostajger Mihály Egyesülettől kapott visszajelzést, hogy felolvasást fognak tar-
tani. 
 
2018. november 10-én lesz Farkasgyepűn a sváb bál, melyre minden évben hívják a németbá-
nyai lakosokat. 
 
November 17-én, szombaton rendezik meg a Márton napi ünnepséget Németbányán. Lámpá-
sokat készítenek a nap folyamán, s utána egy színész fog felolvasást tartani. Ezt követi majd a 
vacsora. Éjfélig pedig bált tartanak. Úgy tervezik, hogy a zenész költségét a Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat átvállalja. 
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Idén 20 éves a németbányai Kápolna, mely évfordulót - Kiss Albertné képviselő javaslatára –
megünneplik. 2018. november 25-i hétvégén, vasárnap egy komoly zenei ünnepi koncertet 
fognak szervezni, melyen Németh-Vékes Erzsébet zongoraművész és zenész társa fog fellép-
ni. Az önkormányzatot a fellépők tiszteletdíjával szeretné támogatni a rendezvényt. 
 
Decemberben kezdődik az adventi időszak. Mézeskalács sütés lesz az első hétvégén. 23-án 
halászlét fognak főzni. Sváb módra fognak mákos gubát készíteni a gyerekekkel, de azt még 
nem tudja pontosan, melyik hétvégén. A betlehemezéshez bort és süteményt fog biztosítani a 
települési önkormányzat, melynek költségeit a nemzetiségi önkormányzat is támogatni fogja. 
 
Szilveszter napján már hagyományosan kolbásztöltést terveznek. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Fapuma büfé bezárt, lezajlott a záró búcsúztató is. 
 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kungl Ignác képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a farkasgyepűi sváb bálba rendsze-
resen jártak a feleségével, sokat táncoltak a német nemzetiségi zenére. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a közmeghallgatást  15 óra  48 perckor bezárja. 

 
 

Kmf. 
 
 
 

 
 

                            Ujvári Szilvia                                               Draskovics Balázs 
                                  elnök                                                         jkv. hitelesítő 


