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Németbánya
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 16. napján
16 óra 30 perckor megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyv

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 8581 Németbánya
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021.
szeptember 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme.
Az ülés típusa: Közmeghallgatás.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Draskovics Balázs elnök.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester
A lakosság részéről megjelent: 11 fő.
Draskovics Balázs elnök köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. A jelenléti
ív alapján megállapítja, hogy a közmeghallgatáson egy képviselő-testületi tag van jelen.
Narancsik Imre elnök-helyettes előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem
tud jelen lenni a mai közmeghallgatáson. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester asszonyt jelöljék ki.
Hozzászólás:
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja.
Draskovics Balázs elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint:

helyi

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

Draskovics Balázs elnök gondolatébresztőként tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2020-as
évben a képviselő-testület támogatta a Faluház előtti emlékmű felállítását, támogatta a németbányai templom falára elhelyezett emléktábla költségeit, valamint a templomzászló vásárlását.
A turisztikai tábla tartószerkezetét készíttette el ebben az évben.
Az idei évben – a települési önkormányzattal közösen – Kungl Ignác elhunyt képviselőtársuk
emlékére a németbányai temetőbe fát ültettek és rézből készült emléktáblát helyeztek el. A Fő
téren lévő színpad felújításához is támogatást nyújtott a képviselő-testület. A Veszprém Megyei Önkormányzatok Közössége támogatásával sikerült kiadni a „Sváb szakácskönyv”-et,
amely nagy népszerűségnek örvend. A települési önkormányzat tulajdonát képező, egyedülál-
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ló ipari remekművet, a zuhatagkutat – együttműködési megállapodás alapján – felújíttatta a
képviselő-testület, s kiállításra is került a Faluházban. Az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói
Tagintézményét és a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola működését
is támogatták. Felszerelésre kerültek a turisztikai táblák, melyek felszentelésére is sor került.
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata együttműködési megállapodásokat kötött
Németbánya Község Önkormányzatával, Bakonyjákó Község Önkormányzatával, a Hutta
Germanika Egyesülettel, a Bakonyjákó Római Katolikus Plébániával, a Németbányai Német
Nemzetiségi Napon fellépőkkel és résztvevőkkel. Külön megköszöni a Hutta Germanika
Egyesületnek, hogy segítettek a nemzetiségi nap szervezésében és lebonyolításában.
Január 6-án beszéddel, misével, koszorúzással és gyertyagyújtással megemlékeztek a németek
kitelepítése évfordulójáról. Szeptemberben lezajlott a Német Nemzetiségi Nap. Az októberre
tervezett „Sváb sörfesztivál” megrendezését is támogatni szeretnék. Ez jótékonysági rendezvény lesz, a bevételével a Hutta Germanika Egyesület működését fogják támogatni. Decemberben lesznek az adventi ünnepségek, a gyertyagyújtások, melyek megszervezésében részt
szeretnének venni.
Megköszöni mindenkinek a segítségét, akik segítették a Németbányai Német Nemzetiségi
Nap megszervezését, lebonyolítását, amely nagyon sikeresen zárult, minden program megvalósult.
Kéri a megjelenteket, hogy közérdekű hozzászólásaikat tegyék meg.
Hozzászólás:
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester kérdezi, hogy milyen helyszínen valósul
meg a „Sváb sörfesztivál” rendezvény?
Válasz:
Draskovics Balázs elnök válaszában elmondja, hogy tudomása szerint a Hutta Germanica
Egyesület elnöke, Száva Zoltán a tulajdonában lévő telkein szeretné megvalósítani.
Hozzászólások:
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy az előzetes egyeztetésük során Száva Zoltánnak felajánlotta az együttműködést a települési önkormányzattal. Kérte az
elnök urat, hogy e-mailben jelezze, milyen eszközökre lenne szüksége a rendezvény megszervezéséhez, de eddig nem kapott még választ.
Ruppert Béláné ajkai lakos kérdezi, hogy mekkora költségvetésből gazdálkodik a nemzetiségi önkormányzat az idei évben? Hogyan alakul Németbányán a német nemzetiséginek valló
lakosság száma?
Válasz:
Draskovics Balázs elnök válaszában elmondja, hogy a működési és a feladatalapú támogatással együtt 2.100 e. Ft-tal gazdálkodik 2021. évben a nemzetiségi önkormányzat. Az ősszel
fogják országosan felmérni a településeken élő nemzetiségi lakosságot, a nemzetiségek létszáma a következő önkormányzati választásoknál lesz majd jelentős.
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Hozzászólás:
Kulinyi Márton németbányai lakos kérdezi, hogy most Németbányán a német nemzetiségi
lakosok száma eléri a lakosság 25 %-át?
Válasz:
Draskovics Balázs elnök válaszában elmondja, hogy jelenleg nem éri el.

Mivel több hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, és a közmeghallgatást 16 óra 44 perckor bezárja.
Kmf.

Draskovics Balázs
elnök

Marcsik Zoltánné Király Ágnes
jkv. hitelesítő

