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8/2017. sz. JEGYZŐKÖNYV  

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban 2017. november 

20. napján 17.30 órakor megtartott Német Önkormányzat Fertőrákos közmeghallgatásán. 

Jelen vannak:     

Palkovits János elnök, 

Herczegné Pákozdi Marietta tag, 

 

dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János elnök: 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a képviselők közül ketten jelen vagyunk, az Elnök-helyettes Asszony késik egy 

kicsit, de érkezik. A közmeghallgatást megnyitom. Átadom a szót. 

 

Wild Robert Ferenc: 

Köszönöm, két dolgot szeretnék jelezni. Ambrózy Andrea felvette-e az Elnök Úrral a kapcsolatot? 

 

Palkovits János elnök: 

Igen, beszéltem vele. Az Igazgató Asszonnyal is egyeztettem, az órarendbe nem tudja belevenni, de 

délután a napköziben megoldható. Felveszi az Igazgató Asszonnyal a kapcsolatot és megbeszélik. 

 

Wild Robert Ferenc: 

Az órarendbe természetesen nem tehető bele. javaslom, hogy legyen valamilyen próbaidő, hogy 

egyáltalán érdeklődnek-e a gyerekek. 

 

Palkovits János elnök: 

Emellett azt is ki kell találni, hogy hányadikos gyerekek jelentkezhetnek, kiknek ajánljuk? Ezt is 

egyeztetni kell az osztályfőnökökkel is. 

 

Huber Hedvig Erzsébet megérkezik az ülésterembe. 

 

Wild Robert Ferenc: 

Voltunk az Elnök Úrral Baján az Országos Német Önkormányzat által szervezett konferencián a 

választási feladatokkal kapcsolatban. Ahhoz, hogy teljes jogú parlamneti képviselőnk legyen, 

várhatóan kétszeres regisztrációra lesz szükségünk.Azt szeretném javasolni, amennyiben meg lesz a 

településre bontott létszám, amit erre a hétre ígértek, akkor valamilyen formában, szervezetten 

lehessen megvalósítani a regisztrációt. Vegyük fel az iskola igazgatóval a kapcsolatot, 

természetesen figyelembe véve a törvényi rendelkezéseket. Intenzíven meg kell keresni a szülőket, 

hogy regisztáljanak a nemzetiségi listára. Tájékoztatni kell őket arról is, hogy ebben az esetben 

pártlistára nem tudnak szavazni. 
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Herczegné pákozdi Marietta képviselő: 

Az iskolába nem viheted ezt be. 

 

Wild Robert Ferenc: 

Ez nem pártpolitika, hanem nemzetiségi politika. A szülőket akarjuk elérni, nem a gyerekeket.  

 

Palkovits János elnök: 

Azt kell érzékeltetni, hogy a nemzetiségi iskola jobban jár, ha van a németségnek parlamenti 

képviselője. Azt kérem tőletek, mindenki írjon össze pár nevet, aki a faluban megszólítható 

szerintetek. A regisztáció technikai megoldását el fogják küldeni, hogy biztosan jó legyen. 

 

Wild Robert Ferenc: 

Országosan 40.000 regisztráció szükséges, hogy abból 25.000 el menjen szavazni. 

 

Palkovits János elnök: 

A nemzetiségi képviselő akkor kerülhet be, ha a rendes parlamenti képviselők közül a legkevesebb 

szavazatot kapott képviselő 25 % + 1 szavazattal rendelkezik. 

 

Wild Robert Ferenc: 

Szószólói mandátummal is sok mindent elért, képviselőként még többet tudna. 

 

Palkovits János elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, a közmeghallgatást bezárom és rendes üléssel folytatjuk a munkát. 

 

 

Kmf. 

 

Palkovits János                                 Huber Hedvig Erzsébet 

     Elnök                    Elnök-helyettes 
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