JEGYZŐKÖNYV
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2007. december 28-án 1400 órai
kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről.
Jelen voltak:

Dr. Albert Vendel elnök
Oszvald József elnökhelyettes
Kovács Attila képviselő
Scheer József képviselő
Schindler László képviselő
Babits Emil képviselő
Ruppert Béláné képviselő

Jelen voltak továbbá:

Timer Jánosné és Venczel Lőrinc, a Veszprémi Német
Kisebbségi Önkormányzat tagjai
Győrffy Árpád a sajtó munkatársa

Távolmaradásukat bejelentették: Hofferné Hanich Erika és Tihanyiné Baki Zsuzsanna
képviselők
Dr. Albert Vendel
Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket és az érdeklődőket.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 9 fő képviselő közül 7 fő az ülésen jelen van, az
ülés határozatképes, a testület ülését megnyitotta.
Megkérdezte, hogy a kiküldött meghívóhoz képest van-e más javaslat a napirendre
vonatkozóan.
Mivel más javaslat nem hangzott el indítványozta, hogy fentiek figyelembevételével a testület
döntsön az ülés napirendjének elfogadásáról.
A testület tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
22/2007. (XII.28.) MNÖ határozatot
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2007. november 21-ei ülésének napirendjét az
alábbiak szerint állapította meg:
1 . Közmeghallgatás
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Albert Vendel elnök
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Napirendek tárgyalása:
1. Közmeghallgatás
Dr. Albert Vendel
Tájékoztatta a megjelenteket a 2007-es „tanuló” év eseményeiről. Elmondta, hogy az idei év
nem volt teljes, mivel a megyei német önkormányzat 2007. március 14-én tartotta alakuló
ülését. Az azt követő 3 ülés rendben lezajlott, működésüket az elfogadott költségvetés szerint
végezték. Mivel a törvény nem határoz meg speciális feladatokat a megyei önkormányzat
részére, ezért maguk próbálták megkeresni azokat a tennivalókat, amelyek túlnőnek a helyi
kisebbségi önkormányzatok lehetőségein. Így többek között német nemzetiségi kulturális
vetélkedőt szerveztek 300 iskolás részvételével, közreműködtek a tótvázsonyi német
nemzetiségi gála megszervezésében. Közösen tiltakoztak a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzattal, a Győr-Veszprém vasúti szárnyvonal tervezett megszüntetése ellen, mivel
az jelentősen érintené a német nemzetiségi településeket. Műsorral készültek, illetve
közreműködtek a Petőfi Színházban december 18-án megrendezett megyei kisebbségi napon.
Részt vettek a Parlamentben rendezett kitelepítési konferencián.
2007-ben megkezdték annak a regiszternek az elkészítését, amely a megye 48 német
nemzetiségi önkormányzattal rendelkező települését kívánja bemutatni, munkacsoportot
hoztak létre, mely ténylegesen 2008 év elején fogja megkezdeni a munkát. A regiszter többek
között tartalmazni fogja a település történetét, templomának bemutatását, címerének
megjelenítésé, hagyományait, turisztikai nevezetességeit, mai életét különös tekintettel a
német sajátosságokra. A regiszterhez kapcsolódó tabló elkészült.
Ismertette továbbá, hogy 2007. december 20-án részt vett a Miniszterelnöki Hivatalban a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály által szervezett tájékoztatón, ahol elmondták, hogy
2008-ban bonyolultabbá válik a központi finanszírozás. A támogatási összeg 75 %-a általános
működési támogatásként, 25 %-a pedig feladat alapú támogatásként használható fel. A feladat
alapú támogatás igénybevételéhez - külön igénylést követően - bonyolult pontrendszeren
alapuló elbírálással lehet hozzájutni. A pénz felosztásáról bíráló bizottság dönt. Az igénylés
elutasítása esetén az elért pontok újrafelosztásra kerülnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy
ehhez nagyon rövid határidő áll rendelkezésre, mert 2008. február 1-jéig be kell nyújtani az
igénylési nyomtatványokat. Elkészítéséhez a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály
felajánlotta – igény esetén – hogy tájékoztató formájában segítséget nyújt a megye kisebbségi
önkormányzattal rendelkező települések részére. Ezért javasolta – tekintettel a rövid
határidőre – hogy január 20-ig a megyei közgyűlés hivatalának támogatásával szervezzenek
az összes települési és területi kisebbségi önkormányzat elnökei és az érintett jegyzők részére
tájékoztatót.
Kérte a testület tagjait, hogy kérdéseiket, véleményüket fogalmazzák meg.
Babits Emil
Megítélése szerint a központi finanszírozás ismertetett módosítása nem támogatja a
kisebbségi önkormányzatokat, tönkreteszi az egyesületeket.
Megkérdezte, hogy a bíráló bizottságban miért nem az országos kisebbségi önkormányzatok
képviselői vesznek részt.
Schindler László
Véleménye szerint egyik országos kisebbségi önkormányzati tag sem jogosult elbírálni a
másik nemzetiség programjait.
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Ruppert Béláné
Hozzáfűzte, hogy még nehezebben tudják megvalósítani a terveiket.
Venczel Lőrinc
Megítélése szerint a kisebbségi önkormányzatok lélekszáma szerint kellene a normatívát
utalni.
Dr. Albert Vendel
Felhívta a figyelmet arra, hogy ahol többen laknak, nem biztos, hogy többet is dolgoznak.
Schindler László
Fontosnak tartotta a tájékoztató megtartását, szponzorok keresését a feladatok megoldásához.
Felhívta a figyelmet a kitelepítések második hullámának közelgő 60. évfordulója méltó
megünneplésére, melyhez szintén pénzre van szükség.
Javasolta, hogy a megyei önkormányzat költségvetésében hozzanak létre pályázati alapot,
amelyet valamennyi kisebbségi önkormányzat igénybe vehet.
Venczel Lőrinc
Megkérdezte, hogy a kitelepítési ünnepségeket koordinálja-e a megye.
Dr. Albert Vendel
A megemlékezések szervezése a települési és a kisebbségi önkormányzatok feladata, de
amennyiben igény mutatkozik rá, megyei szinten – az anyagiak kivételével – segítséget
nyújtanak.
Kérte a testület tagjait, hogy tájékoztatóját fogadják el.
Ezt követően a testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót.
Dr. Albert Vendel
Kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak Schindler László javaslatáról.
A testület tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
23/2007. (XII.28.) MNÖ határozatot
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felkéri a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlését, hogy a 2008. évi költségvetésében hozzon létre olyan pályázati alapot, amelyet
valamennyi kisebbségi önkormányzat igénybe vehet.
Határidő: a MÖK 2008. évi költségvetésének elfogadása
Felelős:
Dr. Albert Vendel elnök
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Dr. Albert Vendel
Az ülést 1505 órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.

K.m.f.

Dr. Albert Vendel
elnök

Oszvald József
elnökhelyettes

