JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. június 25-én 1600
órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen voltak:

Dr. Albert Vendel elnök
Babits Emil képviselő
Heilig Ferenc képviselő
Schindler László képviselő
Simonné Rummel Erzsébet képviselő
Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő

Jelen voltak továbbá:

Wágenhoffer Kornélia regionális irodavezető
Krámli János önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradását bejelentette: Oszvald József elnökhelyettes
Dr. Albert Vendel
Köszöntötte a testület ülésén megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő az ülésen megjelent, az
ülés határozatképes, a testület ülését megnyitotta.
Javasolta - arra való tekintettel - hogy a testület elnökhelyettese az ülésen nem tudott
megjelenni, jegyzőkönyv hitelesítőként Schindler László képviselőt kérjék fel.
Kérte, aki javaslatával egyetért, igennel szavazzon.
Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyetértett azzal a javaslattal, hogy Schindler Lászlót képviselő
jegyzőkönyv hitelesítőként írja alá a jegyzőkönyvet.
Dr. Albert Vendel
Bejelentette, hogy a meghívó kiküldését követően a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője arról tájékoztatta, hogy a nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde vezetői
munkakörére kiírt pályázat határideje 2013. június 21-én járt le. Egy pályázat érkezett, a
pályázat a képviselők részére elektronikusan megküldésre került.
A pályázó írásban nyilatkozott, hogy személyes adatainak megtekintéséhez, valamint
pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához hozzájárul.
Tekintettel arra, hogy a nagyvázsonyi német nemzetiségi önkormányzat megszűnt, emiatt a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt) 81.§. (2) bekezdése értelmében
a helyi német nemzetiség képviseletét a területi önkormányzat látja el.
Ezt követően a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal polgármestere kérte a nemzeti
köznevelésről szóló CXC. törvény 84.§ (9) bekezdése értelmében a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat vezetői megbízással kapcsolatos egyetértését.
Fentieknek megfelelően javasolta a napirend kiegészítését, az alábbiak szerint:
2. Egyetértési jog gyakorlása a nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatosan
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Megkérdezte, van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.
Mivel más javaslat nem hangzott el, indítványozta, hogy a testület döntsön az ülés
napirendjének elfogadásáról.
A testület tagjai közül jelen volt 6 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
18/2013. (VI.25.) MNÖ határozatot
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. június 25-ei ülésének napirendjét az
alábbiak szerint állapította meg:
1. Egyetértési jog gyakorlása a nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratának módosításával kapcsolatosan
2. Egyetértési jog gyakorlása a nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatosan
3. Vegyes ügyek
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Albert Vendel elnök
Napirendek tárgyalása:
1. Egyetértési jog gyakorlása a nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratának módosításával kapcsolatosan
Dr. Albert Vendel
Ismertette, hogy a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal polgármestere levélben
tájékoztatta a Veszprém Megyei Német Önkormányzatot a nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okirata módosításának szükségességéről és indokairól. Egyúttal kérte a
köznevelési intézmény fenntartóváltozással és a maximális gyereklétszám meghatározással
összefüggő döntésének véleményezését, tekintettel arra, hogy a nagyvázsonyi német
nemzetiségi önkormányzat megszűnt, így az Njt. 81.§. (1) bekezdése értelmében a helyi
német nemzetiség képviseletét ebben az esetben is a területi önkormányzat látja el.
Röviden ismertette – a képviselők részére elektronikusan is megküldött – a felterjesztésben
ismertetett, az alapító okiratban tervezett változtatásokat. Elmondta, hogy a polgármester
asszony kérte a Veszprém Megyei Német Önkormányzat képviselő-testületének egyetértését és
a határozat megküldését.
Mivel más javaslat nem hangzott el, indítványozta, hogy aki egyetért a nagyvázsonyi Mesevár
Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata módosításával, az igennel szavazzon.
A testület tagjai közül jelen volt 6 fő képviselő.
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Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
19/2013. (VI.25.) MNÖ határozatot
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosításával egyetért, a fenntartóváltozással, a maximális gyereklétszám
meghatározással összefüggő döntésével kapcsolatban kifogást nem emel. Tudomásul veszi,
hogy a Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2013. július 1. napjától Nagyvázsony Község
Önkormányzata fenntartásában működik tovább és biztosítja alapító okirata szerinti
közfeladatként a német nemzetiséghez tartozók óvodai nevelését.
A testület felkéri elnökét, hogy határozatáról a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalt
értesítse.
Határidő:
Felelős:

2013. június 30.
Dr. Albert Vendel elnök

2. Egyetértési jog gyakorlása a nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatosan
Dr. Albert Vendel
Utalt a napirend elfogadása előtt ismertetettekre, melyet kiegészített azzal, hogy a pályázatot a
jelenlegi intézményvezető Stáhl Györgyné (8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 29.) nyújtotta be.
Schindler László
Javasolta Stáhl Györgyné intézményvezetővé történő megbízását pozitív személyes
tapasztalatai és pályázatában ismertetett szakmai teljesítménye alapján.
Dr. Albert Vendel
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, indítványozta, hogy a nagyvázsonyi
Mesevár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásával értsenek egyet.
A testület tagjai közül jelen volt 6 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
20/2013. (VI.25.) MNÖ határozatot
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat egyetért Stáhl Györgyné, 8291 Nagyvázsony,
Kinizsi u. 29. szám alatti lakosnak a nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetőjévé történő megbízásával.
A testület felkéri elnökét, hogy határozatáról a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalt
értesítse.
Határidő:
Felelős:

2013. június 30.
Dr. Albert Vendel elnök
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3. Vegyes ügyek
Dr. Albert Vendel
Emlékeztetett arra, hogy a Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a 14/2007 (X.4.) MNÖ
határozatával döntött arról, hogy megyében megválasztott 48 Nemzetiségi Önkormányzat
településtörténetét, hagyományait, nevezetességeit bemutató és megőrző „regisztert”készíttet,
a településen élő nemzetiségiek közreműködésével.
A munka nagysága és terjedelme, az előkészületi munkákkal együtt, meghaladta egy
választási ciklus idejét, így végül is 52 település volt érintett a munkában.
Az indításban, a tartalom és forma meghatározásában részt vettek: Oszvald József, Heilig
Ferenc, Dr. Albert Vendel képviselők, Vidi Nándorné muzeológus és Márkusné Vörös
Hajnalka levéltáros mint külső szakértők.
A grafikai és informatikai munkára a Fazekas és Fazekas kft., majd jogutódja a NOW
Szolgáltató Kft kapott megbízást.
A települések földrajzi környezeti leírását a zirci Természettudományi Múzeum készítette el.
A regiszter magyar nyelvű anyaga a településekről érkezett anyagok felhasználásával
Márkusné Vörös Hajnalka munkája.
Az elkészült magyar nyelvű anyag német nyelvre történő fordítási munkából dr. Szilágyiné dr
Kósa Anikó érdeme 48 település földrajzi leírása, valamint 7 település német anyagának
elkészítése. Elfoglaltságánál fogva a többi munka késedelmesen haladt, így megbízatása
megszűnt.
A munka folytatására Wágenhoffer Kornélia kapott megbízást.
Ismertette a jelen állapotot, miszerint elkészült és a honlapon megtalálható:
- 48 település földrajzi környezete magyar és német nyelven,
- 52 település teljes magyar anyaga szerkesztet és képi megjelenítése /közel 1000 oldal!/
- 34 település német nyelvű fordítása.
A végleges befejezés határideje: 2013. dec.15.
Az elkészült munka értéke megközelíti a 2.800.000 Ft-ot.
Schindler László
Véleménye szerint Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros - a nemzetiségi regiszter
elkészítésében végzett - kiemelkedő munkáját köszönőlevéllel ismerjék el.
Indítványozta továbbá, hogy a testület javasolja a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok
és Elektorok Közösségének Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros részére az „Ehrenpreis” díj
adományozását, melyhez a felterjesztést el fogja készíteni.
Dr. Albert Vendel
Egyetértett az elhangzott véleménnyel, illetve javaslattal, mivel további vélemény és javaslat
nem hangzott el, kérte, hogy Schindler László indítványát támogassa a testület.
A testület tagjai közül jelen volt 6 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
21/2013. (VI.25.) MNÖ határozatot
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felkéri a Veszprém Megyei Német
Önkormányzatok és Elektorok Közösségét, hogy döntéshozatala során Márkusné Vörös
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Hajnalka levéltáros részére az „Ehrenpreis” kitüntetés adományozására vonatkozó megyei
javaslatot támogassa.
A testület felkéri Schindler László képviselőt, hogy az „Ehrenpreis” kitüntetés adományozása
érdekében a felterjesztést készítse el.
Határidő:
Felelős:

2013. július 31.
Dr. Albert Vendel elnök

Schindler László
Elmondta, hogy a Lovassy László Gimnáziumban most volt a 20. tanév a német nemzetiségi
oktatásban, ennek keretében 2013 őszén programokat szerveznek. Így szeptemberben
terveznek egy szentendrei skanzen látogatást, ahol a gyerekek projektfeladatokat kapnak és
arról beszámolnak. Októberben író-olvasó találkozókat szerveznek, novemberben pedig a
hagyományos svábbált rendezik meg. Továbbá sikerült elérni, hogy a 2006-ban avatott
„Valéria Koch” termet nemzetiségi kiállító térré alakítják, ahol nagyon szép kiállításokat
tudnak majd megvalósítani és elkészülte után szívesen lenne házigazdája egy nemzetiségi
megbeszélésnek.
Elmondta továbbá, hogy az érettségi vizsgák sikeresen lezárultak és az érettségizők 4.84-es
átlagot értek el.
Dr. Albert Vendel
Megköszönte a tájékoztatót és gratulált a kimagasló eredményt elérő Lovassy László
Gimnázium diákjainak és tanárainak.
Sajnálattal jelentette be, hogy a feladatalapú támogatás keretében csupán 8 pontot ítéltek meg
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére, amely várhatóan nagyon kismértékű
támogatást fog jelenteni.
Megköszönte Krámli János önkormányzati referensnek a testület zavartalan működése
érdekében végzett 6 éves munkáját, arra való tekintettel, hogy 2013. augusztus 1-től más
munkakört fog ellátni.
Az ülést 1655 órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.

K.m.f.

Dr. Albert Vendel
elnök

Schindler László
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő

