
13. NAPIREND Ügyiratszám: BCS/505-2/2019.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. november 25-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Német nyelvű helységnév-táblák kihelyezésének kérelmezése 

Előterjesztő: Schumacher Zsolt elnök

Előkészítette:   dr. Rozgonyi Viktória jegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Balatoncsicsó településre a 18. században betelepítés során kerültek német nemzetiségi
családok.

A közel három évszázad alatt szorgalmas hozzáértő munkájukkal építészeti örökséget, 
kultúrát, rendezett szőlőhegyet alakítottak ki a magyar nemzetiségű családokkal 
együttműködve. 

A község rendszerváltozás utáni megújulása, a lakosság majdnem 80 %-os kicserélődése sem 
veszélyeztette a német nemzetiségi kultúra fennmaradását, a hagyományok őrzését. 

A 2019. október 13-i választáson a német nemzetiségi jegyzékben 61 fő szerepelt, ez az 
állandó lakosság 23,1 % -a, a 201 fős választó korú népesség 30,3 %-a. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 6. § (1) bekezdés d) pontja és a 18. §-
a alapján azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során
regisztrált aránya eléri a tíz százalékot, a helyi önkormányzat az illetékességi területén működő 
érintett települési nemzetiségi önkormányzat kérésére köteles biztosítani, hogy a helység- és
utcaneveket megjelölő táblák feliratai a magyar nyelvű szövegezés és írásmód mellett a 
hagyományos nemzetiségi elnevezés a nemzetiség anyanyelvén, ennek hiányában a magyar
nyelvű elnevezéssel azonos tartalmú és formájú elnevezés a nemzetiség anyanyelvén is 
olvashatóak legyenek, továbbá a nemzetiségeknek a közösségi névhasználathoz fűződő jogaik 
gyakorlása során joguk van a történelmileg kialakult helységnevek, utcanevek és egyéb, a
közösség számára szánt földrajzi megjelölések használatához.

Fentiek alapján javaslom, hogy a nemzetiségi önkormányzat kérelmezze Balatoncsicsó Község
Önkormányzatától a német nyelvű helységnév-táblák kihelyezését. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat 
elfogadni szíveskedjen.



HATÁROZATI JAVASLAT

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 6. § (1) bekezdés d) pontja és a 18. §-a
alapján kéri Balatoncsicsó Község Önkormányzatát, hogy a
településen német nyelvű helységnév-táblákat helyezzen 
ki.

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

Szentantalfa, 2019. november 21.

Schumacher Zsolt
elnök


