Iktatószám: IV. 136-1/2015.

JEGYZİKÖNY V

Amely készült 2015. február 10-én (kedden) 16 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)
megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Józan-Jilling Mihály elnök,
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes,
Heinek Ottó képviselı-testületi tag és
Töttıs Gábor képviselı-testületi tag.

Tanácskozási joggal megjelent, a jegyzı megbízásából:
dr.
Nagy
Tímea
jegyzıkönyvvezetı.
Meghívott:

jogi

és

bizottsági

referens,

Kocsis Csaba, a Tolna Megyei Kormányhivatal oktatási
fıosztályvezetıje

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megállapítja, hogy a képviselı-testület 4
tagja közül 4 tag jelen van, a képviselı-testület határozatképes. A Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat ülését 16 órakor megnyitja.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Köszönti a megjelenteket. Appel László közoktatási szakértı
betegség miatt nem tudott megjelenni. Elmondja, hogy a jegyzıkönyv-hitelesítı a képviselı-testület
korábbi határozata alapján Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes.
Az elnök javasolja, hogy a zárt ülés napirendjét nyilvános ülésen tárgyalják.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND

1. napirendi pont:
A szekszárdi általános iskolák tervezett felvételi körzeteinek véleményezése, egyetértési jog
gyakorlása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Ruip László, a Tolna Megyei Kormányhivatal ügyintézıje
2. napirendi pont:
Szerzıdéskötés oktatási szakértıvel
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Appel László közoktatási szakértı
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1. napirendi pont:
A szekszárdi általános iskolák tervezett felvételi körzeteinek véleményezése, egyetértési jog
gyakorlása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Ruip László, a Tolna Megyei Kormányhivatal ügyintézıje
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az elıterjesztést. Az érintett intézmények közül a Babits
Mihály Általános Iskola, a Dienes Valéria Általános Iskola és a Baka István Általános Iskola német
nemzetiségi intézmény, a törvény egyetértési jogot biztosít.
Kocsis Csaba oktatási fıosztályvezetı: Elmondja, hogy kollégája egyéb elfoglaltság miatt nem
tudott megjelenni, ı helyettesíti. Jogszabályi kötelezettsége a kormányhivatalnak meghatározni az
általános iskolák felvételi körzetét. A körzetnek akkor van jelentısége, ha a szülı gyermekét
mindenképpen egy adott körzetbe szeretné íratni és adott általános iskola nem tagadhatja meg a
felvételt, amennyiben a gyermek az iskola körzetében lakik. Ez azonban nem érinti a szülıknek a
szabad iskolaválasztáshoz való jogát. Minden itt felsorolt általános iskola alapító okiratában szerepel a
német nemzetiségi nevelés-oktatás. A fel nem tüntetett intézmények utca felsorolása azért nem
szerepel a dokumentumban, mert a körzetük a teljes település, illetve Tolna megye, bárhonnan
fogadhatnak gyermeket, ez szerepel az alapító okiratban. Ehhez a tervezethez szükséges az egyetértési
jog gyakorlása a német nemzetiségi önkormányzat részérıl. Az utcák felsorolása gyakorlatilag
megegyezik a korábbival, kivéve, ha változtak az utcanevek idıközben. Az utcanévsor
vonatkozásában egyetértési jogot gyakorolt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a
KLIK helyi tankerülete.
Heinek Ottó képviselı-testületi tag: A nemzetiségi törvény szerint 30 napja van az egyetértési jog
gyakorlására, sıt 30 nappal meg is hosszabbítható. Jelen esetben ezt nem tartják. Szíveskedjen az
egyetértési jogról szóló nyilatkozatát elkészíteni, akkor az számára nem azt mondja, hogy szíveskedjen
megtárgyalni az elıterjesztést és arról tájékozatni. A Baka tagintézményének miért felvételi körzete
Szekszárd?
Kocsis Csaba oktatási fıosztályvezetı: Ez egy „kisegítı” iskola.
Heinek Ottó képviselı-testületi tag: Akkor ez az egyetlen a városban, azzal indokolható.
Ez visszacsatol a Dieneshez. A Dienesnek is van egy specialitása, mely unikummá teszi a városban,
nevezetesen van egy kétnyelvő osztálya, mellyel más iskola nem rendelkezik. A szülıknek nincsen
választási lehetısége, hogy körzeti iskolában kétnyelvő oktatást választhassanak. Így úgy véli, hogy
vissza kell térni a korábbi gyakorlathoz, hogy a beiskolázási körzete az egész város legyen.
Kocsis Csaba oktatási fıosztályvezetı: Az elsı észrevételt magukra nézve figyelembeveendınek
találja. Utóbbi vonatkozásában elmondja, hogy az általános iskolák kötelezı felvételi körzetérıl szól a
megküldött dokumentum. Nem felvételi körzetrıl, hanem kötelezı felvételi körzetrıl szól. Biztosítva
van, hogy a gyermek tankötelezettségét valamely intézményben mindenképpen meg tudja kezdeni.
Heinek Ottó képviselı-testületi tag: A nemzetiségi törvény azt mondja, hogy a nemzetiségi-oktatási
intézményt elsısorban a nemzetiséghez tartozó tanulók vehetik igénybe, egyébként csak akkor lehet
nemzetiségi-oktatási intézménybe más tanulót beíratni, ha betöltetlen férıhellyel rendelkezik a
nemzetiségi igények kielégítését követıen. A nemzetiségi törvény sehol nem mondja, hogy ez
körzethatárokra is tovább szőkíthetı. Az a probléma ezzel, hogy egyébként nincs semmi garancia arra,
hogy az a szülı, aki két tannyelvő osztályba akarja íratni a gyermekét és megfelel a
követelményeknek, az meg is tudja tenni.
Kocsis Csaba oktatási fıosztályvezetı: A fenntartó jogosult arra, hogy miként és milyen formában
lehet létszámot növelni.
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Heinek Ottó képviselı-testületi tag: Miért biztosít a nemzetiségi törvény a nemzetiségi
önkormányzatoknak a körzethatár meghatározásában egyetértési jogot? Akkor üres az egyetértési jog.
Ha a kormányhivatal úgy határozza meg a körzethatárokat, ahogyan a város térképe mutatja, akkor
miért van a német nemzetiségi önkormányzatnak egyetértési joga? Valami oka van, nyilván az, hogy
figyelembe vegyék azokat a nemzetiségi sajátosságokat, amelyek egy-egy településnek,
településrésznek a lakosságarányból adódnak. Mivel itt van csak kétnyelvő osztály, ezért a város egész
területe kell legyen a körzet, és nem leszőkíteni a Dienes beiskolázási körzetére.
Kocsis Csaba oktatási fıosztályvezetı: Hangsúlyozza, hogy kötelezı felvételi körzetekrıl van szó,
ahol egyetértési jog gyakorlása van. A körzetekrıl többféle egyeztetés volt.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: A Dienesnek megvolt a kötelezı felvételi körzete, a két tannyelvő
osztály beiskolázási területe egész Szekszárd volt, mely a kormányhivatal dokumentuma ezt nem
tartalmazza, így a Dienes két tannyelvő képzése sérül.
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: A nemzetiségi kétnyelvő osztály városi beiskolázású volt.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Tehát az elıterjesztés ezt nem tartalmazza, ha elfogadná a képviselıtestület, akkor egy évek óta tartó jogról mondana le a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Kocsis Csaba oktatási fıosztályvezetı: A kormányhivatal messzemenıkig igyekszik figyelembe
venni mindenki érdekét. A cél, hogy egy közös konszenzusos döntés szülessen. Az egyetértési jog
gyakorlásához ugyanúgy hozzátartozik, hogy megszorítással érvényesül az egyetértés. Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata ezt egyébként nem javasolta.
Heinek Ottó képviselı-testületi tag: Meddig kell közzétenni a körzeteket?
Kocsis Csaba oktatási fıosztályvezetı: A beiratkozás napját megelızı legalább 30 nappal. Nem
tudjuk a pontos dátumot. Tavaly április utolsó napjai voltak. A körzet meghatározást a
kormányhivatalnak február végéig kell elvégezni.
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: Elmondja, hogy ez már tavaly is probléma volt, akkor külön
kérte, hogy vegyék jegyzıkönyvbe egy igazgatói értekezlet keretében, de maradt.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Javasolja, hogy egyetértési jogukkal élve ne értsenek egyet e
tervezettel. Február 24-én ülése lesz a képviselı-testületnek.
Heinek Ottó képviselı-testületi tag: Egyetért. Itt van az elızı évrıl a rossz tapasztalat.
Kocsis Csaba oktatási fıosztályvezetı: A kormányhivatalt tájékoztatási kötelezettség terheli a
körzetek közzétételével. Kéri, hogy írásban is küldjék majd meg a képviselı-testület határozatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a testület 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselıtestületének 10/2015. (II. 10.) határozata
A szekszárdi általános iskolák tervezett felvételi körzeteinek
véleményezése, egyetértési jog gyakorlása
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a
Tolna Megyei Kormányhivatal által elıkészített, a szekszárdi általános
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iskolák tervezett felvételi körzeteirıl szóló tervezetet megtárgyalta,
azzal nem ért egyet.
I n d o k o l á s:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat ragaszkodik ahhoz
az eddigi gyakorlathoz, hogy a Dienes Valéria Általános Iskolában a
két tannyelvő nemzetiségi képzést biztosító osztály beiskolázási
körzete Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Határidı: 2015. február 10.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
Szerzıdéskötés oktatási szakértıvel
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Appel László közoktatási szakértı
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti a szerzıdés-tervezetet.
Heinek Ottó képviselı-testületi tag: Javasolja a 2. pont, valamint a 9. pont utolsó bekezdésének
törlését.
Töttıs Gábor képviselı-testületi tag: A 11. pontban a mai, azaz a 2015. február 10-i dátumot
javasolja a szerzıdés kezdetének, illetve a szerzıdés keltét is ennek megfelelıen javítani szükséges.
dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens: A 14. pontban a bíróság elnevezését kéri Szekszárdi
Járásbíróságra javítani. Ezen túlmenıen javasolja beépíteni, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselı-testülete milyen számú határozattal fogadta el a szerzıdést, továbbá a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében az átlátható
szervezetre vonatkozó rendelkezést. Négy példányban kellene a szerzıdést elkészíteni, melynek
megfelelıen a szerzıdés adott pontja módosítása indokolt. Fentieken túlmenıen javasolja a megbízott
és a megbízó jogait és kötelezettségeit részletezni.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a testület 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselıtestületének 11/2015. (II. 10.) határozata
Szerzıdéskötés oktatási szakértıvel
1.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselıtestülete a megbízási szerzıdést a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.

2.

A Képviselı-testület felhatalmazza elnökét a szerzıdés
aláírására.

Határidı: 2015. február 10.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
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További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a képviselı-testület ülését 17 órakor berekeszti.

K. m. f.

Dr. Józan-Jilling Mihály
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Farkas Pál Györgyné
Elnökhelyettes

Készítette:
dr. Nagy Tímea
jogi és bizottsági referens

Ellenjegyzem:

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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