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N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 14. napján 17 
órakor 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 2022. 

október 14. napján 17 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Közmeghallgatás. 
 
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: 1 fő. 
 
Draskovics Balázs 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 Narancsik Imre elnök-helyettes urat jelöljék ki. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja. 
 
Draskovics Balázs 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.” 

 

Draskovics Balázs elnök gondolatébresztőként tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előző 
években a képviselő-testület támogatta a turisztikai tábla elhelyezését, a Fő téri színpad felújí-
tását, a németbányai templom falára emléktábla elhelyezését, egyházi zászló vásárlását,, va-
lamint a templomzászló vásárlását, Kungl Ignác elhunyt képviselőtársuk emlékére a németbá-
nyai temetőbe a faültetést és rézből készült emléktábla elhelyezését, a „Sváb szakácskönyv” 
kiadását, a zuhatagkút felújítását, sátrak vásárlását.  
 
A képviselő-testület, 2022. január 6-án beszéddel, misével, koszorúzással és gyertyagyújtással 
megemlékezett a német ajkú lakosság kitelepítése, elűzetése évfordulójáról, rozmaringgal be-
ültetett virágos ládát vásároltak és helyeztek el a Fő téri turisztikai tábla alá. A sátrakhoz ol-
dalfal ponyvákat vásároltak, gondolva az esős napi rendezvényekre. A németbányai temetőbe 
német és magyar nyelvű „Feltámadunk” táblát helyeztettek ki. Tavasszal az Adászteveli Óvo-
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da Bakonyjákói Tagóvodája működésére 50 e. Ft támogatást állapítottak meg. Szeptemberben 
nagy sikerrel rendezték meg Németbányán a Német Nemzetiségi Napot. Német nyelvű mese-
könyveket vásároltak, melyek nagy részét a Bakonyjákói Tagóvodának és a Németbányai 
Könyvtárnak ajándékoztak. A tagóvoda részére allergiás reakciók elleni injekciót is ajándé-
koztak. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a november 27-i, első adventi gyertyagyújtás ünnepségét 
Németbányai Német Nemzetiségi Önkormányzata fogja megrendezni. 
 
Köszönetét fejezi ki mindenkinek, akik segítették a Németbányai Német Nemzetiségi Nap 
megszervezését. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy közérdekű hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester kérdezi, hogy a 2023. januári kiűzetési év-
fordulóról való megemlékezéssel kapcsolatban beszél-e valaki Tál Zoltán atyával? 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs elnök válaszában elmondja, hogy ő mindenképpen egyeztet az atyával. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attiláné németbányai polgár hozzászólásában elmondja, hogy véleménye szerint 
először a helyi plébánossal, Csikász-Varga Bencével kell beszélni. Kérdezi, hogy Németbá-
nyai Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évben milyen összeggel tud gazdálkodni?  
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs elnök válaszában elmondja, hogy a működési előirányzatuk 520 e. Ft, 
melyhez hozzáadódik a 2022. évi munkájukért majd megállapítandó feladatalapú támogatás. 
Ez utóbbi átlagosan 1,5 millió Ft szokott lenni. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre elnök-helyettes kérdezi a polgármester asszonyt, hogy jövőre mit tervez a 
települési önkormányzat Németbányán, miben tudnák segíteni ezek megvalósulását a nemze-
tiségi önkormányzat? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy a 2023-as év év-
fordulókban bővelkedik: Németbánya 270 éves lesz, az elűzetés 75. évfordulója lesz január-
ban, s 25 éves lesz a kápolna. A település évfordulójára pályázatot szeretnének benyújtani, 
rendezvényeiknél számítanak a nemzetiségi önkormányzat támogatására. 
A Fő teret „kinőtték” már a németbányai rendezvények, azt tervezik, hogy a sportpályára vi-
szik le a rendezvényeket, ahol a megfelelő kiszolgáló helyiségek is felépülnének, s tehermen-
tesíteni lehetne így a faluházat.  
Tervezik még a színpad és a falutáblák felújítását is. 
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Hozzászólás: 
 
Schmidt Attiláné németbányai polgár hozzászólásában elmondja, hogy az egyházi testület a 
jövő évben tervezi a kápolna festését és a tető szigetelését is. 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a közmeghallgatást 17 óra 21 perckor bezárja. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 

 
                          Draskovics Balázs                                             Narancsik Imre 
                                  elnök                                                            jkv. hitelesítő 


