Iktatószám: IV. 138-5/2014.
JEGYZİKÖNY V

amely készült 2014. június 24-én (kedden) 16 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.) megtartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:

Dr. Józan-Jilling Mihály elnök,
Hepp Ádám elnökhelyettes,
Heinek Ottó képviselı.

Távolmaradását jelezte:

Töttıs Gábor képviselı.

Tanácskozási joggal megjelent:

Krémer György a Tolna Megyei Németek Szövetségének
irodavezetıje,
Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetıje,
dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens, jegyzıkönyvvezetı.

A jegyzı megbízásából:

A közmeghallgatáson megjelent 7 állampolgár.
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megállapítja, hogy a testület 4 tagja közül 3 fı
jelen van, a képviselı-testület határozatképes. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
közmeghallgatását 16 órakor megnyitja.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Köszönti a megjelenteket. A közmeghallgatás témája „Felkészülés az
ıszi önkormányzati választásokra”. Abból indulunk ki, hogy 2014. október 5. napján lesz az
önkormányzati választás. A választás kitőzése 2014. július 23-án történik meg az elıbb felállított hipotézis
esetén. Ott lehet kitőzni a választást, ahol a 2011. évi népszámlálási adatok szerint 25 fı német
nemzetiségi állampolgár van. A megyei nemzeti önkormányzati választás feltétele legalább 10 kitőzött
helyi nemzetiségi önkormányzati választás. Választást akkor lehet tartani, ha legalább annyi jelölt van,
mint amennyi a megválaszthatók száma. Három fı, ha a létszám 100, avagy alatta van, 4 fı, ha a létszám
100 vagy annál több. A megyében 7 fıs lesz a nemzetiségi német önkormányzat. Országosan 39 fı, ha
több mint huszonötezren vagyunk, 47 fı, ha több mint ötvenezren vagyunk. Jelenleg a német nemzetiségi
választói névjegyzékben szereplık száma 26.000 felett van. A névjegyzék nyitott kb. szeptember 19.
napjáig. Az választhat, aki a német nemzetiségi névjegyzékben szerepel, és szavazati joggal rendelkezik.
Választani azt lehet, aki választható, illetve nyilatkozatot tesz, miszerint a német nemzetiség képviseletét
vállalja, és a nyelvet, kultúrát, hagyományt ismeri.
A jelölı nemzetiségi szervezet a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége.
Bejelenteni július 23. és szeptember 6. napja között kell a Választási Bizottsághoz. Feltétel, a 2011. évi
CLXXIX. törvény szerinti konkrét (német) nemzetiség képviselete. A jelölésnél kiemelendı, hogy egy
ember több személyt is jelölhet.
A megyében azon szervezetet lehet jelölni, aki a kitőzött helyi választásokon legalább 10 %-ban jelöltet
állított, és amely a választópolgárok legalább 2 %-nak ajánlását győjtötte össze.
A jelölt bejelentése helyben 2014. szeptember 5. napjáig kell, hogy megtörténjen, míg a megyében 2014.
szeptember 6. napjáig. Az ajánlóíveket 2014. július 23-tól lehet igényelni, melyet augusztus 19-étıl lehet
átvenni. Ezzel egyidejőleg megkapjuk a nemzetiségi választópolgárok nevét, címét.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy bizonyos helyeken nem lehet ajánlást győjteni, továbbá elınyt adni,
illetve ígérni.
A jelölıszervezet a rendelkezésre bocsátott összes ajánlóívet köteles leadni a Választási Bizottságnak,
ellenkezı esetben 50.750,- Ft bírság megfizetésére kötelezik.

Újítás, hogy a települési, megyei és országos önkormányzati választás egy napon lesz. A településen
kislistás szavazás, a megyében, illetıleg országosan listás szavazás lesz.
Fontos hangsúlyozni az összeférhetetlenséget. 2014-tıl egy személy max. két önkormányzatban viselhet
tisztséget.
Várja azon ötleteket, melyekkel könnyebben el tudják érni az embereket.
Köszöni a figyelmet, várja a kérdéseket.
Heinek Ottó képviselı: 2010-ben 46.000 ember volt az országos német névjegyzékben. Elmondja, hogy
szerveznek tájékoztató körutat augusztus végén, szeptember elején, hogy felhívják a választás
fontosságára a figyelmet. Ezen túlmenıen szóróanyaguk is lesz.
Szüle László állampolgár kérdése: Miért nem lett szószóló? Mennyi szavazat hiányzott, hogy szószóló
legyen?
Heinek Ottó képviselı: Korán is kezdték és késın is a választással kapcsolatos teendıket. Korán, mert
tavaly novemberben lendültük neki, melyet a választásra már elfelejtettek az emberek. Késın, mert a
végén beinduló médiakampány, ha még két hétig tart, akkor eredményesebb. Elmondja, hogy a hálózat,
mellyel rendelkeznek (több mint négyszáz településen van német önkormányzat és 300 német egyesület
van), a Landesrat úgy vélték jól mőködik, de nem mőködött jól. Le kell vonni a megfelelı
konzekvenciákat. Technikailag rosszul volt elıkészítve a választás.
A végén kaptak kampánytámogatást, mely kb. a választások elıtt 10 nappal érkezett meg. Huszonhat
ezren iratkoztak fel a névjegyzékre, Tizenöt ezren a parlamenti választásokra, majdnem 75 % volt a
választási részvétel, mely jó arány. Szerepeltek a sajtóban, szóltak a fiatalokhoz. Nem volt annyira
sikertelen dolog, olyan szempontból viszont igen, hogy nem lett szószóló.
Ebben a választási rendszerben nem oszt nem szoroz a nemzetiségi listákra jutó tizenpárezer szavazat.
Tizenegyezer szavazata volt a németeknek, és huszonegyezer kellett volna.
A közmeghalltatáson az állampolgárok részérıl további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a közmeghallgatást 17 óra 30 perckor berekeszti.
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