Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Iktatószám: IV/B/87-4/2018.
JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2018. március 27-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Dr. Józan-Jilling Mihály elnök,
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes,
Töttős Gábor képviselő-testületi tag

Távolmaradását jelezte:

Heinek Ottó képviselő-testületi tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Ludas Gabriella jogi referens (jegyzői megbízott)
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda intézményvezetője
Patkós Istvánné, a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője
Dr. habil Klein Ágnes egyetemi docens – intézetigazgató
Bucsányiné Gréczy Gabriella igazgató – Gyakorló Iskola

Meghívott:

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3
tagja jelen van, a Képviselő-testület határozatképes. A Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat ülését 15 órakor megnyitja.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a jegyzőkönyvhitelesítő a Képviselő-testület korábbi határozata alapján Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes.
Az elnök javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, amelyet a testület 3
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND

1. napirendi pont
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Gyakorlóóvoda alapító okiratának felülvizsgálata
(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Dr. habil Klein Ágnes egyetemi docens – intézetigazgató
Bucsányiné Gréczy Gabriella igazgató – Gyakorló Iskola
2. napirendi pont:
Pályázat benyújtása a SZNNÖ fenntartásában lévő Wunderland Óvoda eszköztámogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető
3. napirendi pont:
A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola tervezett átszervezésének véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
4. napirendi pont:
A Szent József Iskolaközpont alapító okiratának módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
5. napirendi pont:
Delegálás a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola intézményi tanácsába
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens
6. napirendi pont:
Tájékoztató az iskolák felvételi körzetének meghatározása során biztosított egyetértési jog
gyakorlásával összefüggő 2017. évben lefolytatott ombudsmani vizsgálatról és a 2018. évi bírósági
eljárásról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Gyakorlóóvoda alapító okiratának felülvizsgálata
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Dr. habil Klein Ágnes egyetemi docens – intézetigazgató
Bucsányiné Gréczy Gabriella igazgató – Gyakorló Iskola
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Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Bucsányiné Gréczy Gabriella igazgató: Az alapító okirat módosítását a tantestület, a nevelőtestület
véleményezte, a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség is elfogadta.
Dr. habil Klein Ágnes intézetigazgató: A Kari Tanács is támogatta a módosítást.
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: Az alapító okiratot a mindenkori jogszabályoknak megfelelően
módosítani szükséges. Azt látta, hogy ezen felül más változás is történt az intézmény életében, így a
tanulói létszámban, illetve az intézményvezető kinevezése kapcsán is új helyzetek adódtak.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Alaposan utánanéztek a Magyar Államkincstárral közösen,
és mivel állami fenntartásúnak számít az egyetemi fenntartás, ezért a nemzetiségi önkormányzatot
egyetértési jog illeti meg az alapító okirat módosításával kapcsolatban.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2018. (III.27.) határozata
a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Gyakorlóóvoda alapító okiratának felülvizsgálatáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdésében kapott jogával élve
1. a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Gyakorlóóvoda alapító okiratának módosításával egyetért;
Határidő: 2018. március 27.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
2. felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozatot küldje meg a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánjának.
Határidő: 2018. április 6.

2. napirendi pont:
Pályázat benyújtása a SZNNÖ fenntartásában lévő Wunderland Óvoda eszköztámogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést. Az előzetes tárgyalások következtében a
2018-as pályázati lehetőségek közé bekerült, hogy a német belügyminisztérium egy új projektet indít
olyan óvodai intézmények felszerelésének, berendezésének támogatására, melyek helyi német
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önkormányzat fenntartásában működnek. Sikeres pályázat esetén maximálisan 2000 eurót lehet
nyerni. A pályázatot 2018. április 4-ig lehet benyújtani. Egyrészt azért került ez a téma az ülés
napirendjére, mert Szekszárd Város jegyzőjének az volt a kérése, hogy minden nemzetiségi
önkormányzatot érintő pályázatról szóló előterjesztést tárgyaljon meg a képviselő-testület. Másrészt
a pályázat legalább 10%-os önerőt ír elő, amit sikeres pályázat esetén a nemzetiségi
önkormányzatnak, mint fenntartónak biztosítania kell. Bíztatta az intézmény vezetőségét, hogy
induljanak a pályázaton. Az Óvoda pályázata a nevelés-oktatási feladat ellátásához 1 db laptop, 11 db
táblagép, az udvari rendezvények hangosítására pedig 1 db akkumulátoros hordozható erősítő
berendezés beszerzésére irányul. 2600 euró kiadást számolt össze a vezetőség.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2018. (III.27.) határozata
az SZNNÖ által fenntartott Wunderland Óvoda eszköztámogatására pályázat benyújtásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. támogatja, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában lévő Wunderland
Óvoda a BMI-hez (das Bundesministerium des Innern) a helyi német nemzetiségi önkormányzatok
által fenntartott intézmények eszköztámogatására pályázatot nyújt be 1 db Laptop, 11 db
Tablet/Táblagép és 1 db akkumulátoros hordozható erősítő berendezés beszerzésére;
Határidő: 2018. március 27.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
2. a pályázat nyertessége esetén a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi
költségvetése terhére biztosítja a szükséges önerő összegét;
3. felkéri a Wunderland Óvoda intézményvezetőjét a pályázat benyújtásával és lebonyolításával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. április 4.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola tervezett átszervezésének véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést. A téma már harmadik alkalommal kerül a
képviselő-testület elé.
Töttős Gábor képviselő-testületi tag: Mi ennek a gyakorlati oka?
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Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem tudja a pontos okát, miért hiúsult meg az
átszervezés, de a nemzetiségi önkormányzat eddig mindig az egyetértését adta.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: A dolog egyik oldala, hogy vannak az iskolának adottságai (pl.
tanterem), és van egy tanulói létszám, az átszervezéssel a kettőt szeretnék közelíteni. Jelenleg 390
tanulója van az iskolának, ezért tervezik az alapító okiratban is csökkenteni a létszámot 500 főre. Ez
csak a létszámot változtatja, az oktatásra nincs hatással?
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az oktatásra nincs hatással.
A 672 fős magas tanulói létszámot az indokolta, hogy volt olyan időszak, amikor három osztályt
kellett elhelyezni, és ezt másképp nem lehetett. Mivel most már évek óta két osztálynyi gyerek
jelentkezik az iskolába, ezért most már kényelmesen el tudnának férni, és nem lenne ilyen
szembetűnő az iskola kihasználtsági mutatója.
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: Ez igaz, de közben történtek olyan változások, amelyek
csoportbontást igényelnek, így az etika, hitoktatás, és ehhez is plusz termek kellenek. Feljutottak
nyolcadik osztályig, és itt minden osztályban emiatt csoportbontást kell alkalmazniuk, tehát a
kihasználtsággal nincs probléma, csak a létszám nincs meg hozzá.
Töttős Gábor képviselő-testületi tag: Mi lehet annak a következménye, ha egy 672 fős maximális
tanulói létszámú intézmény mondjuk 400 fővel működik?
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: A gyakorlatban előfordult, hogy marad felszabaduló tanterem,
amit más célra használnak, pl. magán nyelvoktatásra, számítástechnikára.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2018. (III.27.) határozata
a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola tervezett átszervezéséről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdésében kapott jogával élve
1. a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola maximálisan felvehető tanulólétszámának 500 főre
történő módosításával egyetért;
Határidő: 2018. március 27.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
2. felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatójának.
Határidő: 2018. március 30.
Felelős: Dr. Molnár Kata jegyző
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4. napirendi pont:
A Szent József Iskolaközpont alapító okiratának módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Az iskolában a gyógytestnevelés ellátása feladatának törléséről –
melyet jogszabály ír elő-, kell véleményt nyilvánítaniuk.
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: A gyógytestnevelést meg fogják kapni azok a gyerekek,
akik rászorulnak, csak nem az iskola biztosítja, hanem a szakszolgálat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2018. (III.27.) határozata
a Szent József Iskolaközpont alapító okiratának módosításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében kapott jogával élve
1. a Szent József Iskolaközpont alapító okiratának módosítását támogatja;
Határidő: 2018. március 27.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
2. felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozatot küldje meg a Pécsi Egyházmegye közoktatási
főmunkatársának.
Határidő: 2018. április 6.
Felelős: Dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Delegálás a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola intézményi tanácsába
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: A képviselő-testület az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon
élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyetteséhez intézett beadványával elérte, hogy a
nemzetiségi önkormányzatot ez a jog megillesse.
Töttős Gábor képviselő-testületi tagot javasolja delegáltnak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2018. (III.27.) határozata
a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola intézményi tanácsába tag delegálásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szekszárdi Babits Mihály
Általános Iskola intézményi tanácsába Töttős Gábor képviselő-testületi tagot delegálja.
Határidő: 2018. március 27.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

6. napirendi pont:
Tájékoztató az iskolák felvételi körzetének meghatározása során biztosított egyetértési jog
gyakorlásával összefüggő 2017. évben lefolytatott ombudsmani vizsgálatról és a 2018. évi bírósági
eljárásról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Elhúzódott a vizsgálati eljárás, mert a képviselő-testület a
beadványával 2017. június 8-án adta át az ügyet az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettesének, az állásfoglalás pedig 2018. március 1-én
kelt.
Kiemeli a jelentésből, hogy aggódnak, nehogy ez a törvénysértő gyakorlat megismétlődjön.
A jelentés külön kitér arra, hogy arról jelenleg még nem rendelkeznek információval, hogy 2018-ban
a Szekszárdi Járási Hivatal kötelező felvételi körzetek kialakítása során milyen döntés-előkészítő
eljárást folytat. Jelentésükkel azonban a jogsértő gyakorlat ismételt előfordulásának a megelőzésére
és megakadályozására is törekszenek.
Érdekesnek találja, hogy gyakorlatilag volt egy frontvonal az EMMI és a Tolna Megyei Kormányhivatal
között. Amikor a vita kialakult, és egyfajta menekülő kötélként felajánlották, hogy némi ellentmondás
feszül a nemzeti köznevelési törvény, a nemzetiségek jogairól szóló törvény, valamint az EMMI
rendelet rendelkezései között, az EMMI oktatásért felelős államtitkára azt nyilatkozta, hogy nincs
semmilyen ellentmondás, a jogszabályokat el kell olvasni és be kell tartani.
Elvi jelentősége van ennek a kérdésnek, nem gyakorlati, mivel minden intézménynek lesznek gondjai,
mert kevés a gyerek. De amikor, közel s távol nincs kétnyelvű nemzetiségi oktatás a környéken, és
csak annyi a kérésük, hogy a jogszabályok által biztosított módon ezeknek a gyerekeknek a kötelező,
törvény adta lehetősége meglegyen, elkeserítőnek tartja, hogy ezért ennyit kell harcolniuk.
Jelenleg a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság foglalkozik az üggyel. Ha április 12-13-ig, az
iskolai beiskolázásig nem sikerül döntenie a bíróságnak, gyakorlatilag két évet nyert a jogsértő
gyakorlat folytatója. Véleménye szerint az ombudsmani jelentésről tudomást kellene szereznie a
bíróságnak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2018. (III.27.) határozata
az iskolák felvételi körzetének meghatározása során biztosított egyetértési jog gyakorlásával
összefüggésben indított eljárásokról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az alapvető jogok biztosának és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó
biztoshelyettesének a felvételi körzethatárok meghatározásánál a nemzetiségi önkormányzat
egyetértési jogának alkalmazásával kapcsolatos vizsgálatról az AJB-558/2018. számú ügyben készített
közös jelentését tudomásul veszi;
Határidő: 2018. március 27.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
2. a Tolna Megyei Kormányhivatal által – a felvételi körzetek meghatározása érdekében – indított
bírósági eljárásra vonatkozó tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: 2018. március 27.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

7. napirendi pont:
Egyebek
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Javasolja, hogy a soron következő testületi ülés időpontja 2018. április
24-e legyen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 16 órakor
berekeszti.
K. m. f.
Dr. Józan-Jilling Mihály
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke
Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Farkas Pál Györgyné
Elnökhelyettes
Készítette:
dr. Ludas Gabriella
jogi referens
Ellenjegyzem:
dr. Molnár Kata
jegyző
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