VESZPRÉMI NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8200 Veszprém, Thököly u. 11.
Szám: KOZP/927/9/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 13-án (kedd) 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
A közmeghallgatás helye: Veszprém, Thököly u.11. (Németház)
A közmeghallgatáson megjelentek:

Rózsa János elnök,
Schäffer Mihály elnökhelyettes,
Rauth Ferenc képviselő,
dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából
Lőczi Árpád csoportvezető és 20 fő
érdeklődő állampolgár

Távol maradt:

dr. Albert Vendel képviselő

Rózsa János elnök:
Köszöntötte a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének tagjait, a
közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapította, hogy a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testületének 4 tagjából 3 tag jelen van, dr. Albert Vendel képviselő előre
jelezte távolmaradását, így igazoltan van távol, a közmeghallgatás ülése
határozatképes, azt megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Schäffer Mihály elnökhelyettes kijelölését és
kérte, hogy erről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete szavazzon.
A 4 tagú nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének jelenlévő 3 tagja 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv hitelesítőnek Schäffer
Mihály elnökhelyettest jelölte ki.
Ezt követően Rózsa János elnök javaslatára a 4 tagú nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testületének jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendre vonatkozóan meghozta a következő határozatot:
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A Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
35/2016. (XII. 13.) határozata
a közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról
A Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.
december 13-i közmeghallgatásának napirendjét a következők szerint határozza
meg:
NAPIREND:
Tájékoztató a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
tevékenységéről
Előadó: Rózsa János elnök
Rózsa János elnök:
Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Rövid áttekintést adott a
nemzetiségi törvényről. Kiemelte, hogy a törvény szerint Magyarország tiszteletben
tartja az ország különböző hagyományát, más népek kultúráját. Minden
nemzetiséghez tartozó állampolgárnak joga van az önazonosság megvalósulásához
és megőrzéséhez. A nemzetiségek a magyar politikai rendszer részei, államalkotó
tényezők. A kulturális sokszínűség, nyelvi különbség nem megosztottság, hanem a
gazdagodás forrása. A nemzetiségek által létrehozott kulturális értékek Magyarország
kulturális örökségének szerves része. Magyarország védelemben részesíti a
nemzetiségeket, biztosítja saját kultúrájuk ápolását, anyanyelv használatát, az
anyanyelv oktatását, névhasználat jogát, kollektív részvételüket a közéletben.
Elmondta, hogy a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat területén működik az
óvodai oktatásban az Egry Úti Óvoda, amely foglalkozik német nemzetiségi oktatással
és neveléssel és három általános iskola.
A Dózsa György Általános, a Botev iskola és a Gyulaffy László Általános Iskola.
A Lovassy László Gimnáziumban is van nemzetiségi tagozat. Gyakorlatilag az
óvodától az egyetemig biztosított a városban a német nyelv tanulása.
A nemzetiségi önkormányzat egyik fő feladata ezen intézmények támogatása.
A képviselők munkájukat társadalmi munkában végzik, így több pénz marad az
intézmények támogatására.
Az önkormányzat költségvetési bevétele 2.517 eFt volt, működési, finanszírozási
bevétel 673 eFt.
Az önkormányzat működési kiadásai: 3.040 eFt, felhalmozási költségek 150 eFt,
személyi juttatások 200 eFt, munkaadót terhelő járulék 100 eFt, dologi kiadások
1.790 eFt, egyéb működési célú kiadás pedig 950 eFt.
Az elnök telefonköltsége átlagban havi 2.200,-Ft. A munkaadót terhelő járulék a
Gizella-napi költségekből ered. A Neue Zeitung lapot 15 példányban rendeltük meg,
ezt a nemzetiségi intézmények kapják.

3
Beszélt arról, hogy az egyes intézményeknek és a kluboknak 150.000 és 100.000 Ft
összegben nyújtottak támogatást. Az oktatási intézményeknek nyújtott támogatás
KLIK-en keresztül történt, itt az elszámolás okoz majd gondot.
A gyulafirátóti klub megpályázott egy harmonikát, itt önrészre vállalták a 150.000,-Ftot.
A Gizella napon tartják a nemzetiségi napot, ahol fellépnek az óvodák, iskolák a
klubjaink. Ebben az évben itt voltak a passaui táncosok is.
Pályáztak kisbusz beszerzésére, melyet a német állam ajánlott fel, de eredménytelen
volt a pályázat.
A megyei önkormányzat közmeghallgatását részt vett a parlamenti szószóló, aki a
2017. évi pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást, kiegészítve azzal, hogy minél
több pályázatot nyújtsunk be, mivel több mint egy milliárd forint felett lesz a
pályázható összeg mértéke.
Elmondta, hogy a „Német Ház” az Országos Német Önkormányzat tulajdonában van,
ezért kérték, hogy a ház fenntartási költségeit harmadolják. A nemzetiségi
önkormányzat úgy döntött, hogy a havi 20.000,-Ft-ot kifizeti, 15.000,-Ft-ot pedig a
városi önkormányzat fizet.
Ennyit szeretett volna mondani.
Navratyil Jánosné helyi lakos:
Kérdezte, hogy ki dönti el és milyen szempontok alapján, hogy kik szerepelhetnek a
Gizella napokon? Mi 2013-ban és 2016-ban is arany minősítést szereztünk a városlődi
versenyen.
Rózsa János elnök:
A szereplő körét a nemzetiségi önkormányzat dönti el, a 2017. évi szereplésre
ezennel fel vannak kérve.
Navratyil János helyi lakos:
A harmonikával kapcsolatban jegyezte meg, hogy 150.000,-Ft-nál olcsóbban is
lehetne harmonikát beszerezni, a sajátját 80.000,-Ft-ért vette, igaz azóta költött már
rá 40.000,-Ft-ot.
Vörös Csabáné helyi lakos:
Azt kérdezte, hogy milyen a kapcsolata a német önkormányzatnak a városi
önkormányzattal.
Rózsa János elnök:
A kapcsolatunk jó, az adminisztratív dolgokat szimpatikusan és segítőkészen intézik.
Fertig Erzsébet helyi lakos:
Hogyan történik a Gizella napra történő felkérés?
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Rózsa János elnök:
Általában egy hónappal korábban történik a felkérés. Jövőre később lesz, mivel az
egész városban május 6-án ballagás lesz.
Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt Rózsa János elnök a közmeghallgatást
17,30 órakor bezárta.

Kmf
Rózsa János
elnök

Schäffer Mihály
elnökhelyettes, jegyzőkönyv hitelesítő

