JEGYZŐKÖNYV
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2007. október 4-én 15.30 órai
kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről.
Jelen voltak:

Dr. Albert Vendel elnök
Hofferné Hanich Erika képviselő
Scheer József képviselő
Schindler László képviselő
Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő
Kovács Attila képviselő
Babits Emil képviselő
Ruppert Béláné képviselő

Távolmaradását bejelentette: Oszvald József elnökhelyettes
Jelen voltak továbbá:

Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző
Vidi Nándorné, a Megyei Múzeumi Igazgatóság munkatársa
Heilig Ferenc regionális irodavezető
Márkusné Vörösházi Hajnalka, a megyei levéltár munkatársa
Steinerné Stranszky Csilla pénzügyi referens
Krámli János testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető

Dr. Albert Vendel
Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a meghívottakat és a hivatal
munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 9 fő képviselő közül 8 fő jelen van,
az ülés határozatképes, a testület ülését megnyitotta.
Megkérdezte, van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.
Javasolta jegyzőkönyv hitelesítőnek Schindler László bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek
Krámli Jánost testületi ügyek referensét.
Mivel más javaslat nem hangzott el indítványozta, hogy fentiek figyelembevételével a testület
döntsön javaslatáról majd az ülés napirendjének elfogadásáról.
A testület tagjai közül jelen volt 8 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás elfogadta a testület elnökének javaslatát.
Ezt követően a Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
13/2007. (X.4.) MNÖ határozatot
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2007. október 4-ei ülésének napirendjét az
alábbiak szerint állapította meg:
1./ Tájékoztató a 2007/2008-as tanév nemzetiségi oktatása helyzetéről
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2./ A német nemzetiségi települések regiszterének elkészítése
3. Vegyes ügyek:
a./ Tájékoztató a költségtérítések rendjéről
b./ Megbízási-, Együttműködési megállapodások jóváhagyása
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Albert Vendel elnök
Napirendek tárgyalása:
1./ Tájékoztató a 2007/2008-as tanév nemzetiségi oktatása helyzetéről
Dr. Albert Vendel
Felkérte Heilig Ferenc regionális irodavezetőt, hogy tájékoztatóját tartsa meg.
Heilig Ferenc
Elmondta, hogy a Magyar Államkincstár Regionális Kirendeltségétől kapott hivatalos
tájékoztató – melyet az ülés kezdete előtt kiosztott – nem teljesen fedi a valóságot, ezért még
egy lista kiosztásra került, amelyet a regionális irodavezetők megbeszélésén szerzett be. A
saját kimutatásuk alapján 28 nemzetiségi általános iskola működik, szemben a MÁK által
jelzett 26-tal. Náluk a homokbödögei és a nemesvámosi iskolák nem szerepelnek, annak
ellenére, hogy ezek is nemzetiségi nyelvet oktató iskolák. Amennyiben az adott iskola
alapszabályában szerepel a nemzetiségi oktatásra utaló kitétel, az esetben a hiányt a MÁK
minden bizonnyal pótolni fogja.
Tehát a 28 általános iskolában 5760 tanulóból 3451-en vesznek részt a nemzetiségi
oktatásban. A falvakban minden gyermek – a felmentettek kivételével – részt vesz a
nemzetiségi oktatásban. A felmentettek után az iskolafenntartó önkormányzat nem kapja meg
a nemzetiségi fejkvótát, az összes többi esetben viszont igen. A 2300 körüli különbséget az
okozza, hogy a párhuzamos osztályokat működtető intézményeknél csak 1-1 a nemzetiségi
tagozatos.
Első osztályba 700 tanulót írattak be, melyből 469 diák választotta a nemzetiségi tagozatot.
Utalt arra, hogy egyes települések önkormányzatai az oktatási intézményeket „betagozták”.
Példaként említette Bakonynána és Dudar község által létrehozott közös igazgatású
közoktatási intézményt, mely bakonynánai központtal működik, de csak itt van nemzetiségi
oktatás, Dudaron nincs. Sőt, Bakonynánán nemzetiségi óvodát is fenntartanak. További
példaként hozta fel az ugodi iskolát, melynek tagintézménye Adásztevel és Homokbödöge
iskolája, valamint a Városlődhöz tartozó bakonyjákói, illetve kislődi általános iskolát és
óvodát. Továbbá társult intézményként a zirci Reguly Antal Általános Iskolához csatlakoztak
a lókúti és bakonybéli gyerekek. Lókúton 1-2. osztályban 14 fővel folyik a nemzetiségi
oktatás. Bakonybélben 49 gyereket tanítanak az alsó tagozatban. Elgondolkoztató viszont,
hogy az 1. osztályba csupán 4 gyermeket iskoláztak be.
A zánkai iskola 7 településsel tart fenn közös fenntartású intézményt, de 18 településről
járnak oda gyermekek.
Általában kinevezett igazgatók állnak az iskolák élén, érdekességként említette, hogy
előfordul viszont olyan eset, hogy hosszú ideje megbízott igazgatóként látja el az iskola
vezetését.
A gimnáziumi oktatással kapcsolatban elmondta, hogy a Lovassy László Gimnáziumban 4
évfolyamon 137 tanuló jár az idei évben 35 elsőst iskoláztak be.
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Az ajkai Bródy Imre Gimnáziumba 3 évfolyamon 59 tanuló jár és 16 elsős kezdte meg
tanulmányait. Nagyon nagy az intézmény beiskolázási körzete Zircről, de még Jánosházáról
járnak be nemzetiségi tanulók.
Sajnálattal állapította meg, hogy a zirci III. Béla Gimnáziumban – elégséges jelentkező
hiányában – 2002 óta nem indítottak nemzetiségi tagozatot.
A nemzetiségi óvodák működéséről elmondta, hogy 22 óvodában összesen az 1452
gyermekből 1398 óvodás vesz részt a nemzetiségi foglalkozásokon, mely megítélése szerint
nagyon bíztató adat. Az intézmények közül kiemelkedő Pápa, Veszprém, Zirc és Herend
óvodája.
Az oktatási intézmények döntő többségében – pedagógusok tekintetében – jól ellátottak. Az
óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatában kötelező a nemzetiségi végzettség a
németet oktató pedagógus számára. Ennek ellenére előfordul hiány e tekintetben is.
Elmondta továbbá, hogy az összes önkormányzat – nemzetiségi oktatásra vonatkozó –
felmérése folyamatban van, a választ október 15-ére kérték. A kiküldött kérdőívek alapján
kívánják felmérni többek között azt, hogy hány fő és milyen formában vesz részt a
nemzetiségi oktatásban.
Hangsúlyozta, hogy az óvodában és az általános iskolában találkoznak először a gyerekek a
német nyelvvel. Egyre jobb színvonalon történik az oktatás, egyre több a jól felkészült
pedagógus. Nem kizárólag nyelvoktatásra terjed ki a tanítás, hanem ének-, tánctanulásra,
viseletismeretre, sőt az egymás közti kommunikációban is a német nyelvet használják.
Sajnálattal állapította meg, hogy a sváb származású óvónők is inkább németül beszélnek a
gyerekkel, ezen sajnos nem sikerült változtatni.
A visszajelzések alapján megállapítható, hogy a német nemzetiségi iskolában végzett tanulók
a német nyelvterületen jól boldogulnak. A pedagógusok döntően jól felkészültek, jól oktatnak,
de kellene a jó szülői háttér, különösen a nevelés terén. Több segítségre lenne szükség a
családok és az önkormányzatok részéről ahhoz, hogy az oktatási intézmények az oktatásinevelési feladatokat 100 %-ban el tudják végezni. Összességében levonható az a
következtetés, hogy a képzés kifizetődik, megtérül az oktatásba fordított energia.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások
Dr. Albert Vendel
Véleménye szerint megdöbbentő a két kimutatás közti pontatlanság. Örömmel nyugtázta
viszont az Országos Német Önkormányzat folyamatban lévő felmérését. Megnyugtató, hogy a
vártnál kedvezőbb a beíratott tanulók száma. Viszont a pedagógusképzés területén még sok
feladata van a testületnek.
Ismertette az előző Országos Német Önkormányzat gyűlésén elhangzottakból azt, hogy az I.
félévben mindösszesen 46 általános iskolai és 58 középiskolai pedagógus vett részt
továbbképzésen. Az alacsony részvételi arány részben annak köszönhető, hogy a képzésekre
rendszerint Pécsen kerül sor, és az iskoláknak nincs lehetőségük elküldeni a tanárokat.
Véleménye szerint pedig az országos önkormányzat által fenntartott pedagógiai intézet
költségvetéséből kitelne. A továbbképzés megtartása Veszprém megyében jóval kevesebb
pénzbe kerülne.
Heilig Ferenc
Jó példaként említette a megyei óvónők (30-40 fő) által létrehozott öntevékeny
munkaközösséget. Saját maguk szerveznek továbbképzést, előadókat hívnak az iskolaegylet, a
Schulverein keretein belül.
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Nincsenek ismeretei viszont hasonló általános iskolai, illetve középiskolai pedagógusok
helyben történő képzési lehetőségeiről.
Érdekességként említette, hogy a Gyulafirátóton tanuló diákok kb. fele a nemzetiségi iskolába
jár. Az idei évben beíratottaknál viszont nincs meg a korábbi feles arány. Érdeklődésére azt a
választ kapta, hogy a Veszprémben dolgozó szülő inkább behordja gyermekét az egyik városi
iskolába, mert egyéb téren nagyobb lehetőséget lát benne.
Tovább rontja a helyzetet az, hogy a tavalyi évtől az iskolák önállóan nem reklámozhatják
magukat az óvodát végzők előtt, hanem kizárólag egy központilag kiadott információs lapon
keresztül.
Schindler László
Elmondta, hogy a Lovassy László Gimnáziumban is évek óta az a tendencia tapasztalható,
hogy egyre kevesebb a német nemzetiségi oktatásra jelentkezők száma. Véleménye szerint az
általános iskoláskorúak szüleit kellene meggyőzni, hogy Közép-Európában egy ilyen
végzettség jelentősen növeli a munkavállalási esélyeket.
A településeken nagyon vegyes a kép, sok helyen működik óvoda, de iskola már nem, de
gyakran egyik sem. Példaként a márkói helyzetet hozta fel.
Heilig Ferenc
Egyetértett Schindler László véleményével, sajnos a tipikus sváb falukban (Márkó,
Nagyesztergár) is előfordult, hogy az indításhoz szükséges 8 szülő aláírása sem jött össze az
óvónők sikeres ellenkampányának köszönhetően. Ugyanakkor megállapítható, hogy a
pedagógusok elkötelezettsége példa értékű, amely az eredményekben oly módon mutatkozik
meg, hogy kimagasló számú nemzetiségi oktatásban résztvevő gyermek ér el kiváló helyezést
a legkülönfélébb tantárgyi versenyeken.
Scheer József
Meglátása szerint főleg gazdasági kényszerből a közeljövőben tovább fog romlani a
nemzetiségi tanárok helyzete, mert inkább a többszakos, de legalább kétszakos pedagógusokat
alkalmazzák a rugalmas helyettesítés érdekében. Ez a jelenség véleménye szerint a
kistelepülési iskolák fennmaradása ellen szól.
Vidi Nándorné
Megkérdezte, hogy az ismertetett anyag végeredmény vagy csak első lépés egy folyamatban.
Heilig Ferenc
Válaszában elmondta, hogy ez az anyag egy állapotot tükröz, jó lenne, ha nem állna meg ezen
a szinten. Települési szinten hiányzik az egységes, közös állásfoglalás és fellépés, a
magyarországi németek nemzetiségi oktatása terén, további gondot jelent, hogy elsősorban
financiális kérdésként kezelik. Veszprém városában sincs igazi koncepció, nincsenek távlati
elképzelések a jövőt és a célt illetően a nemzetiségi oktatásról. Meggyőződése szerint nagy
szükség lenne arra, hogy országos szinten a pedagógusok mint szakemberek és a nemzetiségi
politikusok „helyre tegyék a kérdést”.
Babits Emil
Egyetértett azzal, hogy a továbbképzések finanszírozása nem megoldott. Szerinte a
pedagógusok részvételét ingyenesen kellene biztosítani, mert az önkormányzatok nincsenek
olyan helyzetben, hogy a költségeket vállalják, inkább nem küldik el a pedagógust a
továbbképzésre. Helyeselte azt is, hogy a továbbképzéseket Veszprém megyében tartsák,
inkább az előadó utazzon ide, mint a hallgatók más megyébe.
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Hofferné Hanich Erika
Megítélése szerint helyben könnyebb lenne a helyzet, ha a támogatást ténylegesen a
nemzetiségi területre költené az önkormányzat. Nem tud egyetérteni, a kialakult gyakorlattal,
miszerint nem kell róla kimutatást készíteni, ezért nem igazán követhető nyomon a tényleges
felhasználás.
Dr. Albert Vendel
Jogosnak tartotta az észrevételt, elmondta, hogy az első két évben csak nemzetiségi feladatra
lehetett felhasználni a nemzetiségi fejkvótát. De ez a kitétel kikerült a költségvetési
törvényből. Jelenleg akár működési költségre is felhasználhatja és fel is használja a helyi
önkormányzat, ami szerinte igazán nem is ítélhető el, ismerve az önkormányzatok nehéz
helyzetét.
Vidi Nándorné
Véleménye szerint megoldást jelenthetne az a náluk bevált megoldás, hogy a kisebbségi
önkormányzat elnökének közreműködésével megjelenítenék az adott településen azt, hogy
mennyi nemzetiségi fejkvótát kapott az önkormányzat.
Scheer József
Ismeretei szerint a település költségvetésében külön sorban jelenik meg a kérdéses összeg,
szerinte akit érdekel, az megnézheti.
Dr. Albert Vendel
Megerősítette, hogy a települési önkormányzat normatív állami támogatás rovatában külön
sorban jelenik meg az összeg.
Heilig Ferenc
Felhívta a figyelmet arra, Vidi Nándorné javaslata arról szólt, hogy a Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke hirdesse ki a falu lakossága előtt, hogy az adott összeget a nemzetiségi
oktatásban résztvevő gyerekek után kapta az önkormányzat.
Scheer József
Elmondta, évek óta kéri a falu nemzetiségi óvónője, hogy a továbbképzésen való részvételét
támogassa a Német Kisebbségi Önkormányzat. Természetesen kérését támogatják más
költséghely terhére, ami éves szinten 13-15 ezer forint költséget jelent a költségvetésükben.
Ugyanezt a fajta támogatást biztosítják a tánccsoport vezetője számára is.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a testület elnöke kérte, hogy a tájékoztatót
vegyék tudomásul.
A testület tagjai közül jelen volt 8 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a tájékoztatót tudomásul vette.
Tihanyiné Baki Zsuzsanna távozott az ülésről.
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2./ A német nemzetiségi települések regiszterének elkészítése
Dr. Albert Vendel
Emlékeztetett arra, hogy a testület a nemzeti hagyományokat bemutató regiszter készítésére
300 ezer forintot biztosított a költségvetéséből. Elképzeléseik találkoztak Vidi Nándorné
terveivel, aki egy úgynevezett „Sváb”utat képzel el. Véleménye szerint egy szakmai teamet
lenne célszerű felállítani.
Elsőként a 48 német kisebbségi önkormányzattal rendelkező településről megyei tabló
készülne, mely tartalmazná minden település templomát, alatta német és magyar nyelvű
leírással. A tablóról minden kisebbségi település kicsinyített másolatot fog kapni.
Második lépcsőben a település szakmailag helyes rövid történeti leírása készülne el.
Elmondta, hogy a megyei önkormányzat Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának
ülésén ismertette ez irányú elképzeléseit, melyet a bizottság elnöke örömmel vett és
egyetértéséről biztosította, különös tekintettel a tervezett megyei monográfiával való
kapcsolódási pontok felkutatására. Fontos különbség a kettő között, hogy a megyei
monográfia 1945-ig, míg a nemzetiségi regiszter napjainkig terjedően készülne.
A település történetét az intézményrendszerének, turisztikai látványosságainak,
egyesületeinek és hagyományőrzésének bemutatása követné. Elkészítése CD-re archiválva
történne.
Elmondta továbbá, hogy Lichtenecker András, a megyei levéltár munkatársa megkereste és
felajánlotta közreműködését a településtörténeti részek kidolgozásához. Jelezte, hogy Mária
Terézia korabeli dokumentumok állnak a rendelkezésére. Felajánlását szívesen fogadta,
hiszen az anyag elkészítését szakemberekre kívánja bízni.
Elmondta továbbá, hogy levelet írt a települési német kisebbségi önkormányzatoknak,
elsősorban a címer bekérésével kapcsolatosan. Időközben kiderült, hogy az érintett
települések nagyobb részének címere a megyei önkormányzat informatikusainál megtalálható,
így csak 15 településről kellett megkérni, mert az övék vagy nincs meg, vagy nem megfelelő
minőségben áll rendelkezésre.
Babits Emil
Megkérdezte, hogy a település történetét a kisebbségi önkormányzat vagy a szakember fogja
elkészíteni.
Dr. Albert Vendel
Hangsúlyozta, hogy a történeti részt szakember készíti el.
Vidi Nándorné
Elmondta, hogy egy régi gondolatot próbálnak megvalósítani a „Sváb”út létrehozásával. Ezt
az utat nevezhetnénk wurzel-nek is, ami magyarul gyökereket jelent.
Utalt az elmúlt években nagy sikert aratott „Unsere Wurzel” elnevezésű rendezvénysorozatra.
„A Sváb út a svábok településeit összekötő virtuális, képzeletbeli úthálózat értékes a
természet és az ember által alkotott látnivalókkal, pihenési lehetőségekkel, világi és egyházi
programokkal. A Sváb útat járó idegent beavatja népünk múltjának lüktető, élő
hagyományaiba. A hagyományőrző rendezvényeken részese lehet a svábok ünnepeinek,
megkóstolhatja ételeiket, boraikat, megtanulhatja táncaikat, játékaikat. Mindez a
településeken élő közösségek összefogásából, szülőföldjük iránti szeretetből jött létre azért,
hogy hírül adja az utódoknak és az utazóknak: hogyan éltek, dolgoztak, ünnepeltek valamikor.
Megőrizve és megmutatva ezt a gazdag népművészetet, s mindazt a szépséget, amit
nemzedékek egymás utáni sora alakított ki.”
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A „Sváb”útról írt egy bevezetőt a regionális irodavezetők segítségével. Véleménye szerint a
nemzetiségi öntudat büszkén vállalásának fontos eszköze, melyet szerinte sem az iskolában,
sem az óvodában nem lehet elsajátítani.
Dr. Albert Vendel
Megkérdezte Vidi Nándornétól, elképzelhetőnek tartja-e, hogy a „Sváb”útból és a regiszterből
egy egységes anyagot állítsanak össze.
Vidi Nándorné
Válaszában elmondta, hogy igen.
Dr. Albert Vendel
Felhívta a figyelmet, hogy most ne a részletekről, hanem a feladatokról beszéljenek, arról,
hogy mi legyen a következő lépés. Javasolta, hogy mindig egy-egy területtel foglalkozzanak,
hogy ne vesszenek el az adatok halmazában.
Feltette a kérdést, hogy szükségesnek látja-e a testület egy munkacsoport létrehozását a
feladatellátás gyorsítása érdekében. Tervei szerint a településregisztert a ciklus közepéig el
kell készíteni. Megkérdezte, hogy ismertetett elképzeléseivel egyetért-e a testület.
A testület tagjai egyhangúlag támogatták az elnök javaslatát.
Dr. Albert Vendel
Kérte Vidi Nándornét, hogy tegyen javaslatot a szakmai munkacsoport összetételére.
Vidi Nándorné
Megítélése szerint a munkacsoportba kezdettől be kell vonni informatikust, grafikust és
levéltárost.
Dr. Albert Vendel
Véleménye szerint csak az anyag összeállítását követően kell felkérni a grafikust, majd az
informatikust.
Vidi Nándorné
Hangsúlyozta, hogy már kezdettől együtt kell, hogy működjenek a megjeleníthetőség
érdekében.
Márkusné Vörös Hajnalka
Elmondta, készült egy összefoglaló arról, hogy az utóbbi 20 évben milyen településtörténeti
monográfiák jelentek meg. E művek a falu történetén kívül sokrétű ismereteket tartalmaznak.
Megítélése szerint nagy luxus lenne, ha ezeket a monográfiákat nem használná fel a
nemzetiségi önkormányzat, melyeket csak át kell tekinteni és „kincseit” hasznosítani kell.
Felajánlotta levéltár szakembereinek tudását, illetve segítségét, akik megtiszteltetésnek
veszik, ha részt vehetnek ebben a munkában.
Dr. Albert Vendel
Megköszönte a segítő szándékú hozzáállást, természetesen fel kívánják használni a meglevő
anyagokat a szerzői jog tiszteletben tartása mellett. A falumonográfiák mellett szerinte még
jól felhasználhatóak az e témában írt diplomadolgozatok is. Leszögezte, hogy a
munkacsoportba a megfelelő szakembereket kívánják bevonni.
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Márkusné Vörös Hajnalka
Felhívta a figyelmet arra, hogy a megyei levéltárban rendelkezésre állnak a nemzetiségi
falvak eredeti pecsétjei, melyeknek szimbólumai nagyon jól tükrözik a németség lelkivilágát,
azt, hogy honnan jöttek. Ezeket példákkal is szemléltette.
Dr. Albert Vendel
Megköszönte a figyelem felhívást, a település történetébe nagyon jól belefér a címer és a
pecsét együttes megjelenítése.
Kovács Attila
Aggályát fejezte ki, hogy csak saját köreikben ismert a svábság története. Véleménye szerint
szélesebb körben kellene terjeszteni, magasabb példányszámban megjelentetni, hogy ne csak
azokhoz jusson el, akik amúgy is ismerik. Célszerűnek tartaná külső anyagi segítséget is
igénybe venni.
Dr. Albert Vendel
Véleménye szerint a folyamat beindulása után lesznek lehetőségek a bővítésre, pályázatok
útján is.
Ismételten kérte a képviselőket, hogy a munkacsoport tagjaira tegyenek javaslatot.
Márkusné Vörös Hajnalka
A levéltár részéről örömmel vállalta a részvételt a team munkájában.
Hofferné Hanich Erika
Példaként említette a nagyesztergári falumonográfia elkészítésének nehézségeit, melynek
„legfőbb motorja” volt, de a szakemberek segítsége nélkül nem sikerülhetett volna ilyen jól.
Véleménye szerint önmagában a lelkesedés kevés.
Márkusné Vörös Hajnalka
Elmondta, hogy a pénzügyi fedezetre nem az anyagok rendelkezésre bocsátásánál van
szükség, hanem ott, ahol nem áll rendelkezésre anyag, mert a gyűjtőmunka nagyon költséges.
Azt senkitől nem lehet elvárni, hogy ingyen végezze.
Babits Emil
Felajánlotta felhasználásra Nagytevel falumonográfiáját, amely levéltári adatok alapján
készült.
Dr. Albert Vendel
Elmondta, hogy amennyiben a testület őt megbízza, akkor megkeresi a megfelelő
szakembereket, és az eredményről beszámol a közgyűlésnek.
Határozat javaslatként fogalmazta meg, hogy a testület elhatározta, a német nemzetiségi
települések regiszterének elkészítését, valamint felhatalmazza elnökét a szakmai
munkacsoport létrehozására.
Indítványozta, hogy javaslatáról döntsenek.
A testület tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
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14/2007. (X.4.) MNÖ határozatot
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat elhatározta, a német nemzetiségi települések
regiszterének elkészítését.
A testület felhatalmazta elnökét a szakmai munkacsoport létrehozására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Albert Vendel elnök

3. Vegyes ügyek:
a./ Tájékoztató a költségtérítések rendjéről
Dr. Albert Vendel
Elmondta, hogy a testület tagjai szeretnék megismerni a megyei önkormányzat hivatalos
költségtérítési rendjét, ezért felkérte a pénzügyi iroda jelenlevő munkatársát, hogy tartson egy
rövid tájékoztatót.
Steinerné Stranszky Csilla
Felhívta a figyelmet arra, hogy útiköltséget a kisebbségi önkormányzat megalakulásának
időpontjától lehet elszámolni.
Ismertette a nyomtatvány pontos kitöltésének menetét.
Felhívta a figyelmet a főjegyzői utasításban foglaltakra, miszerint az útvonal célját is fel kell
tüntetni, továbbá a gépkocsi hengerűrtartalmát és az üzemanyag fajtáját.
Ez esetben a testület elnöke az elrendelő, ő az utalványozó és ő igazolja le az út jogosságát is.
A költségtérítést átutalással kapják meg a képviselők.
Dr. Albert Vendel
Megkérdezte, hogy az egyéb költségek elszámolása hogyan történik.
Steinerné Stranszky Csilla
Válaszában elmondta, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére kiállított
számla alapján átutalással történik.
b./ Megbízási-, Együttműködési megállapodások jóváhagyása
Dr. Albert Vendel
Ismertette a nemzetiségi tabló elkészítésére vonatkozó megbízási szerződést a Molnár és
Társa kft-vel, akivel 200 ezer forint megbízási díjban állapodtak meg.
Vidi Nándorné
Véleménye szerint a szerzői jogdíjról való lemondást bele kellene foglalni a szerződésbe.
Dr Molnár Ibolya
Elmondta, a megfogalmazás jogilag úgy helyes, hogy „a megbízási díj tartalmazza a
felhasználáshoz való hozzájárulást is.”
Megjegyezte – a későbbi viták elkerülése végett – hogy számára nem volt egyértelmű a
megállapodásban, hogy a 48 település 1-1 vagy több másolatot kap a kis tablóból.
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Dr. Albert Vendel
Válaszában megerősítette, hogy településenként 1-1, tehát összesen 48 kis tabló készül.
Kérte, aki az együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.
A testület tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
15/2007. (X.4.) MNÖ határozatot
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat egyetértett a Molnár és Társa Kft.-vel kötendő - a
nemzetiségi tabló elkészítésére vonatkozó - együttműködési megállapodásban foglaltakkal.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Albert Vendel elnök

Dr. Albert Vendel
Emlékeztetett arra, hogy a testület 200 ezer forintot biztosított a költségvetéséből a Veszprém
Megyei Német Önkormányzatok Közösségével kötendő együttműködési megállapodás
fedezetére, annak közüzemi díjaihoz való hozzájárulásként. Az erről készült megállapodást
ismertette.
Kérte, aki az együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.
A testület tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
16/2007. (X.4.) MNÖ határozatot
A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat egyetértett a Veszprém Megyei
Német Önkormányzatok Közösségével kötendő megállapodásban foglaltakkal.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Albert Vendel elnök

Dr. Albert Vendel
Elmondta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzattól érkezett egy
megkeresés, melyben kérték, hogy a Veszprém – Győr vasútvonal megszüntetése ellen
közösen lépjenek fel a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál.
Kérte, aki a csatlakozási javaslattal egyetért, igennel szavazzon.
A testület tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő.
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Ezt követően a Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
17/2007. (X.4.) MNÖ határozatot
A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat egyetértett azzal, hogy a testület
csatlakozzon a Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat - a Veszprém–Győr
vasútvonal megszüntetése ellen irányuló - felhívásához.
A testület felkérte elnökét, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzatot a
csatlakozásról értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Albert Vendel elnök

Dr. Albert Vendel
Tájékoztatta a testületet, hogy 2007. szeptember 26-án pályázatokkal kapcsolatos
tájékoztatáson vett részt Budapesten. Ott hangzott el többek között, hogy 2012-ig
művelődésfejlesztési pályázatokra nyílik lehetőség a kisebbségi önkormányzatok részére.
Vidi Nándorné
Kiegészítésképpen elmondta, hogy a települési önkormányzatoknál helytörténeti gyűjtemény,
iskolabarát múzeumok program keretében pályázati lehetőségek lesznek, melynek
benyújtásához felajánlotta segítségét.
Dr. Albert Vendel
Elmondta továbbá, hogy Babai János kisebbségi referens megkereste a 2007. december 18-ai
Kisebbségi Nap programjával kapcsolatban és kérte, hogy a Megyei Német Önkormányzat - a
megyében működő hagyományápoló együttesek bevonásával - vegyen részt az ünnepi
műsoron, mely részükre költségmentes. Felhívta a figyelmet, hogy dönteni kellene arról, hogy
a műsorban részt kívánnak-e venni.
A testület egyhangúan a részvétel mellett foglalt állást.
Dr. Albert Vendel
Az ülést 17.30 órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.
K.m.f.

Dr. Albert Vendel
elnök

Schindler László
jegyzőkönyv-hitelesítő

