JEGYZÕKÖNYV
Készült: Mányi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
január 25-én, délután 16.00 órakor megtartott nyilvános ülésén.
Jelen vannak: Fuchs János elnök
Fuchs Orsolya képviselő
Payer Imre képviselő
Dr Majoros Ildikó körjegyző
Jelen van továbbá: Rácz Andrea a körjegyző megbízásából
A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 0 fő.
Fuchs János elnök:
Üdvözlöm a megjelenteket, az ülést megnyitom.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 4 fős Képviselő-testületből 3 fő
képviselő megjelent.
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyére javaslom Fuchs Orsolya képviselőt.
A javaslatot a Képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, így a
jegyzőkönyv hitelesítő: Fuchs Orsolya képviselő.
Fuchs János elnök:
Kérem a tisztelt Képviselő-társaimat, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot
az alábbiak szerint szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. 01. 25. –i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
1. Döntés a Önkormányzat elnevezésének módosításáról
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János elnök
A Mányi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalja.
A 4 fős Képviselő-testületből a jelen lévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
1/2012. (I.25.) Német Kisebbségi Határozat
Tárgy: A 2012. 01. 25. –i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
1. Döntés a Önkormányzat elnevezésének módosításáról
2. Bejelentések
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Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János elnök

1. Napirendi pont: Döntés a Önkormányzat elnevezésének módosításáról
Fuchs János elnök:
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 92. §
(4) bekezdése b) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzat dönt „a nemzetiségi
önkormányzat elnevezéséről, jelképeiről, az általa képviselt nemzetiség ünnepeiről."
A Njtv. 113. § b) pontja szerint: A helyi nemzetiségi önkormányzat - jogszabályi keretek
között -át nem ruházható hatáskörében, minősített többséggel határozza meg törvényes
működésének feltételeit, így a nemzetiségi önkormányzat elnevezését, jelképeit, az általa
képviselt nemzetiség ünnepeit.
A fenti törvényhelyek alapján a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályok keretei
között szabadon állapíthatják meg elnevezésüket, azzal, hogy az elnevezésnek meg
kell felelnie a névkizárólagosság elvének, és nem lehet félrevezető, megtévesztő. A
nemzetiségi önkormányzatok szabad névválasztásának egyetlen korlátja, hogy másik
nemzetiségi önkormányzattól és egyéb más szervezettől megkülönböztethetőnek kell
lennie, következésképpen abban az esetben, ha a nemzetiségi önkormányzat nevében
a 13 nemzetiség közül konkrétan l nemzetiség meghatározásra kerül — tekintettel
arra, hogy ez a nemzetiség gyűjtőfogalom konkretizálását jelenti - elégséges az
önkormányzati szint és az önkormányzat szervezeti megjelölés ahhoz, hogy az adott
szervezet minden más szervezettől megkülönböztethető legyen. Hangsúlyozandó,
hogy az Njtv. 159. § (1) bekezdése ezzel nem ellentétes, tekintettel arra, hogy más
kérdésről, jelesül a kisebbségi önkormányzat, mint szervezettípus általános
elnevezésének helyébe lépő nemzetiségi önkormányzat elnevezésről rendelkezik, és
nem az egyes önkormányzatok névviseléséről.
Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat döntött az esetleges névváltozásról (tehát
pl: a nevéből elhagyta a kisebbségi jelzőt) megigényelte adószámát, megnyitotta
önálló fizetési számláját, megkötötte a helyi önkormányzattal az új együttműködési
megállapodást, a szervezeti és működési szabályzatát módosítania kell.
Kérem a Tisztelt
szíveskedjék.

Képviselő-testületet,

hogy

a

névváltoztatásáról

dönteni

Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a Önkormányzat elnevezésének módosításáról

Mányi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Mányi Német Kisebbségi Önkormányzat elnevezését Mányi Német Nemzetiségi
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Önkormányzat - Maaner Deutschenationalitäten Selbstverwaltung elnevezésre
változtatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János elnök
A 4 fős testületből jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
2/2012 (I.25.) Német Kisebbségi Határozat
Tárgy: Döntés a Önkormányzat elnevezésének módosításáról

Mányi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Mányi Német Kisebbségi Önkormányzat elnevezését Mányi Német Nemzetiségi
Önkormányzat – Maaner Deutschenationalitäten Selbstverwaltung elnevezésre
változtatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János elnök
2. Napirendi pont: Bejelentések
Fuchs János elnök:
Kérdezem Önöket, hogy van-e bárkinek egyéb bejelenteni valója?
Ha nincs, megköszönöm a képviselők, és a jelenlevők megjelenését, és a Német
Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését 16.20 perckor bezárom.

K. m. f.

Fuchs János
elnök

Fuchs Orsolya
jkv.hitelesítő
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