JEGYZŐKÖNYV
NÉMET ÖNKORMÁNYZAT KEREPES (NÖK) 2016. december 12-én 17:00 órakor
nyilvános ülés keretében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

Készült Kerepes Német Kisebbségi Önkormányzata 2016. december 12. napján, 17.00 órai kezdettel, a Kerepesi Forrás Művelődésiház termében tartott közmeghallgatásáról.
A Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes közmeghallgatása:
Helyszíne: Forrás Művelődési Ház Kamilla terme
Címe: 2144 Kerepes, Templom u. 3.
Megjelent nemzetiségi önkormányzati képviselők: Springer Friedrich Horst elnök, Burger István Károly
elnökhelyettes, 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, Tajti Krisztina
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 6-7 fő kerepesi lakos
Az ülés levezető elnöke: Springer Friedrich Horst elnök

A meghívott jelenlévők közül: Oláh János Jegyző helyettesítésére Fila László aljegyző van jelen
A lakosság részéről: 2 fő
A jegyzőkönyv hitelesítőjének Springer Krisztina lett felkérve, s e javaslat fel lett téve szavazásra.
A levezető elnök megállapította, hogy a Német Önkormányzat Kerepes képviselő-testülete 4 igen 0 tartózkodás szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta, a jegyzőkönyv hitelesítője
Springer Krisztina képviselőt.

Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
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
4 jelen van, határozatképesek. Majd ismertette és szavazásra bocsájtotta a meghívó szerint javasolt napirendi pontokat.

1.

2.

Napirend:
Előterjesztő:
A közmeghallgatás kötelező napirendje a beszámoló Springer Friedrich Horst
Német Önkormányzat Kerepes 2016-os munkájáról, (Szóbeli előterjesztés alapján)
eredményeiről változásokról és más fontos eseményekről
Egyebek - Közmeghallgatás
Springer Friedrich Horst

Az elnök megállapította, hogy a napirendi pontokat a Német Önkormányzat Kerepes képviselőtestülete 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

1

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont tárgya: A közmeghallgatás kötelező napirendje a beszámoló Német Önkormányzat Kerepes 2015-ös munkájáról, eredményeiről változásokról és más fontos eseményekről
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst szóbeli előterjesztés alapján
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: a közmeghallgatás megnyitása és a határozatképesség
megállapítás a után köszöntötte a megjelenteket, különösen a német közösség közül az itt lakó megjelenteket. Ezután elmondta, hogy a közmeghallgatás tárgya az előző közmeghallgatás óta eltelt
időszakban történt főbb eseményekről, tevékenységről szóló beszámoló. Az NNÖ KEREPES tagjai
és a jelenlévők egyezettetek a közmeghallgatására való felkészülésről. A meghívók e-mailen kerültek kiküldésre az érintett egyesületek, intézmények részére, illetve kérte, hogy a városi honlapon és
az újságban is jelenjen meg a meghívó Az intézményvezetők és egyesületvezetők jelenlétére feltétlenül számítottak. Még egyszer mindenkit köszöntött. Elmondta, hogy munkaterv két Közmeghallgatást terveztek ez most idén a második. Évi 4 rendes testületi ülés és 1 közmeghallgatás tartása
kötelező.
Springer Krisztina: Az első az a Szilasligeti településrészen volt.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Sajnos együttműködési szerződésünk még mindig nem hatályos és nincs betartva sem. Nagyon akadályozza ez a munkánkat. Az Iskola és óvoda helyzete is épp
most van változóban. Az iskolát viszi az állam. De visszatérve, 6. éve még mindig nem megoldott a helyiséghasználatuk, nincs hatályos és érvényes együttműködési megállapodásuk az önkormányzattal.
Ígéretet kaptak a kormányhivataltól ennek a helyzetnek a megoldására. Nálunk nincsenek alapvető gondok, de például a jegyzőkönyvek gépelése, a testületi ülések előkészítése, mint nyomtatása és előterjesztéshez a segítség, hagy kívánni valókat. Főleg, hogy nem a hivatalban kapunk számítógépet és helységet, hanem a családsegítőben, vagy talán a faluházban? Nem is tudni, mert nincs szerződés a kezünkben, mint mondottam volt. Jegyzőkönyveink elkészülése akadályoztatva van, a feltöltés sincs idődben
megtéve, ezért is a feltöltéseket év végéig meg kell, hogy történjenek, mivel súlyos anyagi veszteséget
jelentene, ha nem történne meg. A feladatalapú támogatás lenne veszélyben. Egyetértési jogukat, véleményüket óvodával, iskolával, médiával kapcsolatos döntés, szerződéskötés esetén ki kellene kérni, de
ez nem igen történt meg soha. Most épp a sajtórendelethez jelentették be igényüket erre. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal sincs még együttműködési megállapodásuk kik most épp az iskolát
veszik át fenntartásra is. A Goldene Birne Díjat hoztak létre. 10-10 ezer forintos utalvánnyal támogattuk a legjobb felsős diákokat. Az óvoda SZMSZ módosításában nélkülük döntöttek. A Magyar Közúttal kapcsolatban van egy 4 éves ügyük a Kerepesch táblát illetően, amit a Szabadság úton kifelé és befelé szeretnének kihelyeztetni. Az anyaországgal való kapcsolattartást a Herbertingennel való kapcsolatot
említette. Burger István kiment a teremből nem vett részt a szavazásnál. Felmerült hogy Liptay úr jelenlegi KKNB társelnöki pozícióját megszüntesse e a testület. Ezt mi pl. elleneztük. A 2016-os év
vége felé járva, a bankban közel 800.000 forintunk van maradványként. Ezt az összeget terhelnünk kell
feladattal és átvinni a 2017-es évre. A kiadásaink terv szerint a költségvetésben foglaltak és határozataink alapján történik meg. Sajnos a per épp holnapi testületi utáni napon lesz az önkormányzat és az
NÖK között a meg nem kötött szerződésből kifolyóan, amire kártérítési igényt jelenítettünk be. 2014óta nincs szerződés a kezünkben. A hivatal elvégzi a munkáját, bár néha mostoha gyerekérzésünk van,
mint aki kegyelemkenyéren él. Nos, ez nem mehet így és tudom, hogy szívesen segítene mindenki, hisz
a törvény értelmezésében azt mondják a portástól a jegyzőig mindenki kell, hogy elősegítse a hivatalban
amunkánkat. Ám van egy valaki, aki ezt gátolja, ha csak tudja. Csak egy példa a GULÁG tábla, amit
februárban kértünk hozzájárulást, most a novemberi ülésre sikerült előterjeszteni. Reményeink szerint a
2017-es év sokkal vidámabb, és sikeresebb is lehet. A kerepesi német kultúregyesület nélkül semmit
nem érne önkormányzatunk, bennük lehet bízni, felkérni, ha bármi gond van, segítenek, szerveznek, ha
kell. Továbbra is számítunk rájuk. Szemétszedés rendezvény mindenben és mindenhol ott vagyunk kórus, tánc, táborozás vagy épp a sikeres Schwabenzug.
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Springer Friedrich Horst elnök: Feltette szavazásra a napirendi ponthoz szóban előadott beszámolót,
s kérte annak elfogadását, majd megállapította, hogy a Német Önkormányzat Kerepes képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot
hozta:
408/2016 .(XII.12.) 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 a közmeghallgatás kötelező napirendjéhez fűzött elnöki beszámolót a Német Önkormányzat Kerepes 2016-os
munkájáról, eredményeiről változásokról és más fontos eseményekről és a napirendhez tartozó szóbeli előterjesztését.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

2. napirendi pont tárgya: Egyebek - Közmeghallgatás
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst
Nagy Irén – önkormányzati képviselő: Az iskolával kapcsolatban jelezte, hogy sajnálattal észlelték a
szülők, hogy az idén az iskola és az óvoda külön ünnepelte a Márton napot szeretné, hogy ismét közösen ünnepeljék hisz 5 - 600 gyerek volt szülökkel a felvonuláson.
Springer Friedrich Horst elnök: Nem tehetünk az idén róla pedig mi találtuk ki, mi ünnepeltük először Kerepesen, de idén nem kért fel senki a segítségre csak anyagi támogatást kértek de azt is lemondták Szerintem ebben már megint a helyi politika szólt bele, de ami tőlünk telik mindent megteszünk.
Más hozzászólás nem lévén, Springer Friedrich Horst elnök megköszönte a részvételt, s az ülést 17:30
órakor berekesztette.

Kerepes, 2016. december 27.

Springer Friedrich Horst

Springer Krisztina
jkv – hitelesítő képviselő

3

