TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: 1/172-12/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. december 15-én 11.32 órakor megtartott
közmeghallgatásáról

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)
Jelen vannak: Molnár Attila
Pem Imre
Molnárné Resch Myrtill

elnök
elnökhelyettes
képviselő

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, Tóth János informatikus, Döméné Domonkos
Bernadett jegyzőkönyvvezető.

Molnár Attila elnök: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv
hitelesítésére felkéri Pem Imre elnökhelyettest. A közmeghallgatás kezdési
időpontjában egyetlen állampolgár sem jelent meg, ezért tájékoztatja a jelenlévőket
az elmúlt év eseményeiről. Az idén is megtartásra került Pécsen a Nemzetiségi Gála,
amely legközelebb Budapesten, 2017. január 8-án kerül megrendezésre. Úrkútról
érkeznek fellépők a gálára, ami azért jelentős, mert sok színvonalas előadást nyújtó
nemzetiségi hagyományőrző csoport szeretne bejutni. Veszprém megyét a következő
gálán Úrkút fogja képviselni.
A megyei rendezvényeken rendszeresen részt vettek, többek között a
kitelepítésekről és a nemzetiségi települések életéről szóló megemlékezéseken, ami a
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat által egy évben többször kerül megrendezésre,
több településen, Zircen, Városlődön és Ajkán. Egyfajta lelki feltöltődés ezeknek a
településeknek, hiszen közösségformáló rendezvényekről van szó.
Elindult egy kezdeményezés a kitelepítés emlékére, amelynek egy batyus vándor a
mottója. Városról városra jár ez a rendezvény, amely az idén 13 települést érintett. A
televízióban is látható volt mindez, az utolsó állomás Veszprémben volt, amely
megemlékezésen részt vettek. Igyekeznek a városi rendezvényeken is részt venni, ezt
jövőre is folytatnák. Szeretnék a várossal kialakított jó kapcsolatot folytatni és
igyekeznek minden jó kezdeményezésbe bekapcsolódni. Nemzetiségi napot jövőre is

szeretnének tartani az Ünnepi Napok és Borhét című rendezvény keretében. Ezen
alkalommal a Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattól vendégeket
fogadtak és együttműködési kapcsolatot alakítottak ki, majd viszont látogatáson a
ferencvárosiak rendezvényén is részt vettek, ahol színvonalas műsorokat
tekinthettek meg. Szeretné megköszönni a hivatal munkatársainak egész éves
munkáját.
Tíz perc eltelte után további érdeklődő hiányában megköszöni a részvételt, és a
közmeghallgatást 11.45 órakor bezárja.
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