SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 125-6/2015.

JEGYZİKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2015. március 26-án (csütörtök) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal Kistárgyaló termében megtartott
rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Dr. Máté István,
Zaják Rita,
Nepp Péter és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradtak:

Dr. Faludiné Uzsoki Valéria és
Pap Máté bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelentek:
Polgármesteri Hivatal részérıl:
A jegyzı megbízásából:
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részérıl:

Meghívottak:

Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat részérıl:

Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Majnay Gábor osztályvezetı,
dr. Aradi Péter jogi referens, jegyzıkönyvvezetı,
Kerekes László képviselı és
Szabó Balázs képviselı.
Dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,
Gerzsei Péter, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
tankerületi igazgatója.
Appel László, az Országos Német Nemzetiség Önkormányzat
oktatási szakértıje.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolta, hogy a bizottság jegyzıkönyv-hitelesítınek Takács Zoltánt válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal Takács Zoltánt választotta meg jegyzıkönyv-hitelesítınek.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
Intézményi átszervezés véleményezése
(73. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
2. napirendi pont:
Véleménynyilvánítás a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola fenntartói jogának lehetséges
átadásáról
(71. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
3. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Intézményi átszervezés véleményezése
(73. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Gerzsei Péter tankerületi igazgató
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondta, hogy az elıterjesztésben három téma szerepel és javasolta hogy témákat külön véleményezzék. Az elsı a Babits Mihály Általános Iskola Medinai tagintézményének létszámának bıvítésére vonatkozik. A maximális létszám 40 fıre történı bıvítését kérték.
A bizottság egyhangúlag támogatta a kezdeményezést.
Második téma a Szekszárdi Baka István Általános Iskola tagintézményeként mőködı Szivárvány Általános Iskola a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény tagintézményeként látná el feladatát szeptembertıl.
Zaják Rita bizottsági tag: Törvény teszi indokolttá ezt a változtatást?
Gerzsei Péter tankerületi igazgató: Szakmai indokai vannak a változtatásnak.
A bizottság egyhangúlag támogatta a kezdeményezést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A harmadik téma a névváltoztatás, amely a Szekszárdi Garay
János Általános Iskolát érinti. Új nevében a pedagógiai intézet kifejezés már nem szerepel pedagógiaiszakmai indokok miatt.
A bizottság egyhangúlag támogatta a kezdeményezést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Humán Bizottságának 47/2015. (III. 26.) határozata
Intézményi átszervezések véleményezése
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága az „Intézményi átszervezések véleményezése” tárgyú elıterjesztés határozati javaslatát a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2015. március 26.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
2. napirendi pont:
Véleménynyilvánítás a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola fenntartói jogának lehetséges
átadásáról
(71. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Gerzsei Péter tankerületi igazgató
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Gerzsei Péter tankerületi igazgató: Elmondta, hogy a témában készült Tanulmány megfelelıen részletes, felvázolta a pozitívumokat és negatívumokat.
Zaják Rita bizottsági tag: Milyen egyeztetések folytak errıl korábban? Ha folytak ilyen egyeztetések, akkor azokon miért nem vehetett részt? Mi teszi szükségessé, hogy szeptemberben induló tanévtıl
bevezetésre kerüljön?
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Tavaly kora ısztıl kezdve foglalkoztak a témával, informális tárgyalások keretében Kisebbségekért Felelıs Államtitkár és az akkor még Polgármester jelölt Úr részvételével. 2014. december 9-i ülésükön elfogadták a fenntartói jog átvételérıl szóló szándéknyilatkozatot
és értesítették a Polgármester Urat és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatóját.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal folyatott egyeztetések után a javított szándéknyilatkozatot
január 27-én fogadták el. Ezt követıen február 15-én újból átadta kérését a város felé tárgyalásra. Polgármester Úr jelezte, hogy szeretne tanulmányt készíttetni a témában. Megjegyezte, hogy ez nemzetiségi közügy, amelyre érdemi választ kell adnia a Közgyőlésnek 30 napon belül.
Zaják Rita bizottsági tag: Kedvezıbb lesz az iskola számára, ha az átvétel a kért módon megtörténik?
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Igen, ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatást adtak minden érintett
számára.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A megfelelı sorrenddel kapcsolatban kérdezte a tankerületi igazgatót. Fenntartó a kezdeményezı, tehát joga és kötelezettsége az ilyen esetekben elindítani a folyamatot. Itt az átvenni készülı önkormányzat vette át a szerepet.
Gerzsei Péter tankerületi igazgató: Elmondta, hogy normál esetben jön egy kezdeményezés az átvétel szándékáról a fenntartó részére, mondjuk a nemzetiségi települési önkormányzattól. Véleményezésekre jogosultnak meg kell küldeni az anyagokat. Egyetértési nyilatkozatok beszerzése februárban
megtörtént.
Nemzetiségi törvény 25. § (1) bekezdés szerint országos nemzetiségi önkormányzat kezdeményezi az
átvételt és, ha 75%-a a diákoknak nemzetiségi nevelés-oktatásban vesz részt, akkor át kell adni az
iskolát. A (2) bekezdés pedig, hogy a települési önkormányzat szeretné átvenni, akkor a diákok 100%ának kell ebben az oktatásban részt vennie, így ebben az esetben átadhatja a fenntartó az iskolát.
Jelen pillanatban 74,4% a nemzetiségi nevelésben résztvevı diákok aránya. Ezért kérte a miniszter
elızetes engedélyét a nemzetiségi önkormányzat. Ez ügyben döntésrıl nem tudnak és ık azt az utasí-
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tást kapták, hogy folytassák le a véleményeztetési eljárást a jogszabályban elıírtak szerint. Az érintettek véleményének beszerzését követıen küldhetik fel Budapestre, a Miniszter Úrnak és május 31-ig
hozza meg a döntését a Miniszter Úr az átvétel-átadás lebonyolíthatóságáról.
Zaják Rita bizottsági tag: Kérdezte, hogy nem lenne logikusabb, ha megvárnák az összes vélemény
beérkezését és csak utána alkotná meg a Bizottság a véleményét.
Gerzsei Péter tankerületi igazgató: A Bizottság véleménye csupán egy vélemény a sok közül, független a többitıl.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Tapasztalatból mondta, hogy egy nemzetiségi önkormányzat ahhoz,
hogy egy intézményt átvegyen, elıkészületek szükségesek. Az érintetteket tájékoztatni kell, ezt törvényi szabályzás nem tiltja.
Kérte, hogy az elkövetkezendı egyeztetéseken a nemzetiségi önkormányzat is részt vegyen.
Appel László oktatási szakértı: Elmondta, hogy a német nemzetiségi önkormányzat elnöke helyesen
járt el, mivel a nemzetiségi törvénynek a 25. § (2) bekezdése kimondja, hogy ha ilyen határozatot hoz,
be kell nyújtania a minisztérium felé és ahhoz csatolni kell a diákönkormányzat és az iskolaszék véleményét. Ebben az esetben a kezdeményezı, nemzetiségi önkormányzat szándékát véleményezik. Ezen
eset, nem keverendı össze a köznevelési törvény 83. § (3) bekezdésével, ami azt mondja ki, hogyha
történik egy átszervezés, egy fenntartó váltás, azt véleményezheti az alkalmazotti közösség és majdnem ugyanazon fórumsorozat, de itt a döntést véleményezik. Azt az anyagot kell véleményezni, amely
alapján a testület a döntést meghozza.
Takács Zoltán bizottsági tag: Ez a változás milyen hatással lesz a jelenlegi tantestületre?
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Nem történik átszervezés, ezért nem lesz változtatás.
Appel László oktatási szakértı: Ez egy fenntartóváltás, ami nem érinti az iskola szereplıit.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A város marad továbbra is a mőködtetı, akkor milyen financiális
elınye származik az átvételbıl?
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Nem származik semmilyen elınye.
Appel László oktatási szakértı: Köznevelési törvénynek a 4. §-ban a mőködtetı fogalmát pontosan
tisztázza, hogy ha az állam az intézményfenntartó, akkor van a települési önkormányzatnak mőködtetési kötelezettsége. Ez a mőködtetési kötelezettség addig áll fenn, míg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tartja fenn az iskolát. Ha ez megszőnik, akkor a települési önkormányzatnak nincs mőködtetési kötelezettsége.
A tapasztalatok azt igazolták, hogy a normatív támogatásból mőködıképesek maradnak az átvett iskolák és nem szükséges a települési önkormányzatoknak támogatnia az átvett iskolát.
Nepp Péter bizottsági tag: Ha az átvétel megtörténik, ez a gyerekek eloszlásának szempontjából milyen hatással lesz a város másik három iskolájára és ezen iskolák szülıinek véleményét ismerik-e.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Nincs információjuk a szülıi véleményekrıl a másik három iskola
esetében. Felvetette a tanulmányt elkészítı szakértı semlegességét. A tanulmányból nemzetiség és
kisebbség ellenesség érzıdik ki. Tanulmány elızményeinél szereplı alternatív lehetıségeit aggályosnak tekintették ık is. Fenntartóváltást szabályozó jogi környezet címő részben a miniszter döntési
jogkörétıl nem szól a tanulmány. Megkülönböztetés nélkül mindenkit szeretettel várnak és szeretnék
biztosítani a lehetıséget, hogy az iskolába járhasson. Tanulmányt készítı szakértı rosszhiszemőnek
tünteti fel a nemzetiségi önkormányzatot azzal, hogy figyelmezteti a települési önkormányzatot, hogy
amennyiben a gyakorlati tapasztalatok nem igazolják a fenntartóváltásba vetett reményeket, úgy jogában áll visszaadni a korábbi fenntartónak az iskolát.
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Tiszteletben tartják a városnak azt az igényét, hogy úgy vegyék át az iskolát, hogy a körzetével együtt
veszik át. Kategorikusan visszautasított minden tanuló szelektálási felvetést az iskola átvételét követıen. A tanulmány beiskolázási körzetek módosulásáról szóló pontja fel se merült a nemzetiségi önkormányzatnál.
Gerzsei Péter tankerületi igazgató: Nemzetiségi hovatartozásról szóló rendelet értelmében, azok
részesíthetık elınyben, akik lenyilatkozzák, hogy az adott nemzetiséghez tartoznak. Roma szülı nem
fogja lenyilatkozni, hogy német nemzetiséghez tartozik, szóval ebben az esetben, ha városi beiskolázása az intézménynek, akkor elınyben kell részesíteni azt, aki nemzetiséghez tartozónak vallja magát.
Így feltöltıdik a maximális keretlétszám azokkal a tanulókkal, akik a város területén nemzetiséghez
tartoznak. A roma gyerekek átkerülnek a másik három intézménybe, így azt a beiskolázási körzetet is
el kell osztani a másik három iskola között.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Jelenleg az iskolának a beiskolázási szabálya szerint van egy körzete, amibıl fogadni kell a gyerekeket. A német kétnyelvő osztály beiskolázása városi beiratkozású évek
óta. Ha ezt akarják elvenni, akkor ezzel nemzetiségi jogot csorbítanak.
A halmozottan hátrányos helyzető gyerekek száma csökken.
Német nemzetiségi önkormányzatnak indokolt szerepvállalása a város életében.
Kiemelte, hogy az államháztartási törvénybıl már kivették, hogy saját gazdasági társasággal kell rendelkezni az iskolának, így a tanulmány hibásan hivatkozik erre.
Zaják Rita bizottsági tag: Finanszírozással kapcsoltban kérdezte, hogy a mőködéshez a német nemzetiségi önkormányzat mekkora összeget vár a várostól.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: 2014-ben a város költségvetésében 64 millió forint volt a Dienes
Valéria Iskolának nyújtott támogatás. A hídon akkor kell átmenni, ha elérjük a folyópartot.
Appel László oktatási szakértı: Amióta megjelent az átlagbér alapú finanszírozás és a mőködési
támogatás biztosítása, azóta települési önkormányzat biztonságosan tudja mőködtetni az iskolájukat.
Természetesen az ingatlan tulajdonos települési önkormányzatokkal meg kell állapodni az ingatlan
ingyenes használatáról. A nemzetiségi önkormányzat a jelenlegi költségvetési helyzetben biztonságosan tudja mőködtetni az intézményt.
Az elnök tájékoztatja a résztvevıket, hogy 10 órakor Közgyőlés kezdıdik, amelyen a képviselıknek
jelen kell lenniük.
Az elnök a bizottság rendkívüli ülését 10 óra 8 perckor berekeszti.

K.m.f.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzıkönyv-hitelesítı:

Takács Zoltán
bizottsági tag
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A jegyzıkönyvet készítette:

dr. Aradi Péter
jogi referens, jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyzem:

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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