JEGYZŐKÖNYV
NÉMET ÖNKORMÁNYZAT KEREPES (NÖK) 2015. május 13-án 18:00 órakor
nyilvános ülés keretében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

Felkészülés a Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatására
Springer Friedrich elnök : A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi Közmeghallgatására a
meghívók e-mailen kerülnek kiküldésre az érintett egyesületek, intézmények részére, illetve kéri,
hogy a városi honlapon és az újságban is jelenjen meg a meghívó. Az intézményvezetők és egyesületvezetők jelenlétére feltétlenül számítanak.
Az NNÖ tagjai és a jelenlévők egyezettetek a közmeghallgatására való felkészülésről.
: Szavazásra tette fel a 2016. május 13-i Közmeghallgatás megtartásának elfogadását.
Helyszíne: Forrás Művelődési Szilasi közösségiháza
Címe: 2145 Kerepes,
Megjelent nemzetiségi önkormányzati képviselők: Springer Friedrich Horst elnök, Springer Krisztina és
Szász Andorné képviselők
Tanácskozási joggal meghívottakat: Franka Pál Tibor polgármester, Oláh János jegyző, Nagy László
Iskolaigazgató, Lengyelné Jankovics Mária Óvodavezető
Megjelent meghívott: a Jegyző megbízásából Fila László aljegyző
Távol maradt meghívottak: Franka Pál Tibor polgármester, Nagy László Iskolaigazgató, Lengyelné
Jankovics Mária Óvodavezető
Egyéb meghívottak: Bene Andrea Pénzügyi irodavezető, Német nemzetiségi civilszervezet - Heimatverein Kerepesch és Kerepes polgárai, Helyi média: Kerepesrádió - Szilas Tv – Kerepesch X-press
Megjelent: mintegy 55-60 fő kerepesi lakos
Az ülés levezető elnöke: Springer Friedrich Horst elnök
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Köszöntötte a megjelent képviselőket és a megjelenteket.
Megállapította, hogy a NÖK képviselő-testülete teljes létszámmal jelen van, mert 4 képviselőből mind a
3 jelen van, határozatképesek. Majd ismertette és szavazásra bocsájtotta a javasolt napirendi pontokat.
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Napirend:
Előterjesztő:
A közmeghallgatás kötelező napirendje a beszámoló Springer Friedrich Horst
Német Önkormányzat Kerepes 2015-ös munkájáról, (Szóbeli előterjesztés alapján)
eredményeiről változásokról és más fontos eseményekről a Szilasi rétről a szemétégetőről stb.
Egyebek - Közmeghallgatás
Springer Friedrich Horst

Az elnök megállapította, hogy a napirendi pontokat a Német Önkormányzat Kerepes képviselőtestülete 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
A jegyzőkönyv hitelesítőjének Springer Krisztinát kérte fel, s e javaslatát feltette szavazásra.
Megállapította, hogy a Német Önkormányzat Kerepes képviselő-testülete 3 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta, a jegyzőkönyv hitelesítője Springer Krisztina
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont tárgya: A közmeghallgatás kötelező napirendje a beszámoló Német Önkormányzat Kerepes 2016-os munkájáról, eredményeiről változásokról és más fontos eseményekről
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst szóbeli előterjesztés alapján
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Mindenkit köszöntött. Elmondta, hogy munkaterv szerint évi 4
rendes testületi ülés és 1 közmeghallgatás tartása kötelező. Ez az első.
5 éve nem megoldott a helyiséghasználatuk, nincs együttműködési megállapodásuk az önkormányzattal. Ígéretet van más nincs mögötte.
Goldene Birne Díjat hoztak létre. Minden ötödik osztályba lépő diákot kitüntettek oklevéllel, s az első
helyezett egy serleget és 10 ezer forintot, a második és harmadik helyezett pedig egy-egy könyvet kapott. A Magyarországi Német Fiatalok Egyesülete tábort szervezett Zselicen, ahol részt vettek gyerekei,
s jövőre lehet, hogy szerveznek oda, benne volt a TV-ben.
Tervük a kerepesi sírok és a temető teljes feltérképezése, amiben Szász Andornak és a Kerepesi Német
Hagyományőrző csoportnak szerepe lesz. Párakaput és eszközöket vásároltak.
A tavalyi évi pénzmaradványt átütemezték a működésükre.
Tervekben a Schwabenzug a nyári tábor a sörfesztivál és a Helvéciára látogatás, ill. a decemberi Adventi kirándulás Bécsbe. Legfontosabb a Herbertingeni testvérkapcsolat, amit, mint már sokszor ecseteltek,
a Knoll család és a Kerepesi Knullok kapcsolat erősit meg a300 éves rokoni kapcsolat.
k. Május 16-án Dunaharasztin gyertyaúsztatáson vett részt Springer Krisztinával.
Az akkumulátor- és gumivásárlás nem valósult meg a traktorhoz.
A Heimatverein egyesületük 37 ezer forintot kapott volna a városi önkormányzattól, amit visszautasítottak, s 370 ezer forintot szavazott meg a NÖK, az átutalása az egyesületi elnökválasztás, s az anyagi elszámolás után történik meg. Virtuális tájház létrehozásán dolgoznak.
A kerepesi buszjárattal kapcsolatos szakmai munkacsoportban részt vett.
Elkészültek az óvoda nemzetiségi ruhái. Az ideiglenes tantermekhez elmondták véleményüket.
Springer Friedrich Horst elnök: Feltette szavazásra a napirendi ponthoz szóban előadott beszámolót,
s kérte annak elfogadását, majd megállapította, hogy a Német Önkormányzat Kerepes képviselőtestülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozta:

…/2016 .(V.13.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatként, nemzetiségi önkormányzat működési területén nemzetiségi közösséget megillető jogosultsága és érdekképviselete kapcsán elfogadja Springer Friedrich Horst elnöknek A közmeghallgatás
kötelező napirendje a beszámoló Német Önkormányzat Kerepes 2015- munkájáról, 2016-os további tervekről, eredményeiről változásokról és más fontos eseményekről napirendhez
tartozó szóbeli előterjesztését.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

2

Közmeghallgatás:
Springer Friedrich Horst elnök: elmondta a ez az NÖK idei közmeghallgatásán örül hogy nagyon
nagy az érdeklődés svábok – nem svábok által is érdekelt témákban.
A két fő pont a minket érintő nemzetiségi feladatok és eredmények mellett a Szemét égető kérdése
és a Szilasi rét beépítése. Ez keltette fel a lakosság érdeklődését különösképpen.
A közmeghallgatás résztvevői egyértelmű és 100 %-os akaratukat nyilvánították ki ez ügyben, hogy
ne épülhessék meg a szemétégetőt Kerepes Közigazgatási területén belül. Ennek kapcsán időközben népszavazási kezdeményezést nyújtottana be egy kerepesi képviselő, Gombkötő Róbert úr.
Ennek eredménye eldöntheti a szemétégető tervezés állapotának sorsát... Ha aláírásgyűjtés folyik,
az után látszik majd lesz e vagy sem népszavazás. Ugyan csak a másik téma a Szilasi rét beépítése
indulatokat gerjesztett, ennek előzményeke hogy 1500 aláírás gyűlt össze ez ügyben, hogy ne legyen ott az orvosi rendelő és az önkormányzat. Tehát, Ne épüljön be a rét. Ez ügyben is a közmeghallgatás résztvevői egyöntetű válaszukkal pecsételték meg nemleges jellegek a kérdést.
Feltette a kérdést a jelenlevőknek akarja e valaki is a szemétégetőt majd, hogy a Szilasi réten bármi
akár orvosi rendelő is épüljön vagy sem.
A közmeghallgatásunknál azt a felhatalmazást kapta az NÖK a megjelentektől, hogy ne támogassa
ilyen a beépítést, maradjon rét a rét és liget „ a liget”.
Valójában volt Népszavazás már erről évekkel ezelőtt Bók polgármester úr idejében, ami ugyan
nem volt érvényes, mert nem jelentek meg elegendő számban a választó polgárok, de a megjelentek
többsége szinte mindenki nemmel szavazott a tervezett beépítés ellen.
Ezután az az önkormányzat elállt a tervétől. Most a Franka Polgármester úr által vezette Önkormányzat ismét elővette ezt a tervet és beépítés mellet szavaztak a képviselők többségben.
Ez ügyben is népszavazást kezdeményez Gombkötő Robert.
Továbbá szóba került a helyi buszjáratok kérdése és felkérték az elnököt a lakosság részéről hogy
támogassa egy „tisztességes” helyi járat üzemelésének lehetőségét.

Más hozzászólás nem lévén, Springer Friedrich Horst elnök megköszönte a részvételt, s az ülést 17:50
órakor berekesztette.

Kerepes, 2015. Június 04.

Springer Friedrich Horst
elnök

Springer Krisztina
jkv - hitelesítő képviselő
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