JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. május 14-én 1600
órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen voltak:

Dr. Albert Vendel elnök
Oszvald József elnökhelyettes
Babits Emil képviselő
Schindler László képviselő

Jelen voltak továbbá:

Wágenhoffer Kornélia regionális irodavezető
Krámli János önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradását bejelentette: Heilig Ferenc, Simonné Rummel Erzsébet és Tihanyiné Baki
Zsuzsanna képviselő
Dr. Albert Vendel
Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket és a hivatal munkatársát.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 4 fő az ülésen megjelent, az
ülés határozatképes, a testület ülését megnyitotta.
Ismertette a tervezett napirendet.
Megkérdezte, van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.
Mivel más javaslat nem hangzott el, indítványozta, hogy a testület döntsön az ülés
napirendjének elfogadásáról.
A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
15/2013. (V.14.) MNÖ határozatot
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. május 14-i ülésének napirendjét az alábbiak
szerint állapította meg:
1. Egyetértési jog gyakorlása a Veszprém Megyei feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és köznevelés-fejlesztési terv vonatkozásában
2. Intézmény átszervezés véleményezése
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Albert Vendel elnök
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Napirendek tárgyalása:
1. Egyetértési jog gyakorlása a Veszprém Megyei feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és köznevelés-fejlesztési terv vonatkozásában
Dr. Albert Vendel
Ismertette, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 75. § (1) bekezdése
értelmében az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok megszervezéséhez
szükséges döntései előkészítése céljából az Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a
kormányhivatalok közreműködésével megyei szintű bontásban feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít.
A nemzetiségi önkormányzatok illetékességi területükön – az adott nemzetiségre vonatkozóan
– egyetértési jogot gyakorolnak. Az egyetértési jog gyakorlása érdekében hívta össze a mai
ülést.
Az Oktatási Hivatal a tervet 2013. április 29-én tette közzé, melyet, mint a meghívóban is
jelezték, a www.oktatas.hu URL alatt lehet megtekinteni. Az egyetértést elsősorban
elektronikusan, a honlapon történő megjelenéstől számított tizenöt napon belül kell
megküldeni – a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Kormányrendelet 21/B. § (6) bekezdése szerint – a www.oktatas.hu címen elérhető
elektronikus űrlap kitöltésével.
Megítélése szerint a tizenöt napos határidő nem tartható, hiszen a testület összehívásához, az
ülés előkészítéséhez, valamint a határozat elkészítéséhez ennyi idő nem elégséges, ami
szerinte amúgy sincs összhangban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
(Njt.) 83. § (4) bekezdésében foglaltakkal, miszerint „Az egyetértési és véleményezési jog
jogosultja jogait az ez irányú kezdeményezés kézhezvételétől, vagy egyéb módon történő
tudomásra jutástól számított harminc napon belül gyakorolhatja.”
A több száz oldalas anyagból az alábbi megállapításokat emelte ki:
A megyében 146 intézmény 181 feladat ellátási helyen lát el óvodai feladatokat.
Az anyag szerint 5 óvodában folyik nemzetiségi nevelés (Zánka, Szentantalfa, Doba, Noszlop,
Bánd) ugyanakkor tudomása szerint 27 óvodában folyik tagozatos formában német
nemzetiségi nevelés, és ebbe a körbe Doba és Noszlop nem tartozik bele.
89 településen nincs óvoda, ebből 11 településen tartja az anyag indokoltnak bevezetni,
továbbá férőhely növelését tartja indokoltnak 17 településen, melyből 4 nemzetiségi település
érintett.
Az általános iskolai oktatás területén 2013.január 1-jétől 113 általános iskola került állami
fenntartásba, ami 137 feladat ellátási helyet jelent, 25.103 tanulóval, melyből 20 feladat
ellátási helyen folyik német nemzetiségi oktatás 3502 tanulóval.
Minden járásban működik tankerület is.
A középfokú oktatási intézményekből a megyében 27 gimnázium, 26 szakközépiskola és 31
szakiskola működik, a tanulói létszám: 20.411 fő.
Nemzetiségi oktatás Ajkán a Bródy Imre Gimnáziumban 17 fővel, Veszprémben a Lovassy
László Gimnáziumban kétnyelvű oktatás 128 fővel folyik.
Nemzetiségi szakoktatás a megyében nincs.
Veszprém megyében egy pedagógiai szakszolgálati intézmény fog működni.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. - 2013. szeptember 1-jétől hatályos - 89.§.
(2) bekezdése szerint „A nemzetiséghez tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai osztályt
akkor is meg kell szervezni, fenn kell tartani, ha ugyanazon nemzetiséghez tartozó nyolc
gyermek, tanuló szülője kéri.”
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Az anyag kiemeli továbbá, hogy a demográfiai változások miatti fejlesztéseket be kell
ütemezni és fel kell mérni a testnevelés oktatásához szükséges tárgyi feltételek meglétét.
Megítélése szerint az általános iskolákkal kapcsolatosan is pontosítani kell tankerületenként a
nemzetiségi tagozatos intézmények számát.
Schindler László
Hangsúlyozta, hogy az anyag nagy terjedelme (895 oldal) miatt ilyen rövid idő alatt jó
lelkiismerettel nem véleményezhető, legfeljebb a pillanatnyi benyomások reagálását lehet
elvégezni. Megítélése szerint a helyzetelemzés rendkívül hosszú, ami mindenféle tanügyi
jelentések „összeollózott változata”.
Az anyag 2. részében a tervezések között nagyon sok ismétlés fedezhető fel, különös
tekintettel a jogszabályok ismétlődésére.
Kifogásolta, hogy a nemzetiségi képzés nem súlyának megfelelően, csak „szőrmentén” kerül
említésre.
A mindennapos testneveléssel kapcsolatos elképzelések a jelenlegi feltételek mellett nem
kivitelezhetőek, sem a szükséges terem, sem a megfelelő számú tanár nem áll rendelkezésre.
Ezért javasolta a határozatba foglalni, hogy a mindennapos testneveléssel kapcsolatos tervezet
a jelenlegi feltételek mellett nehezen valósítható meg, az óraszám, a tanulócsoportok és a
rendelkezésre álló tárgyi feltételek figyelembevételével.
Nehezíti a helyzetet, hogy a jelenleg a rendszerben lévő tanárok kétharmada 40 év feletti és
alig akad 35 év alatti, ami meglátása szerint nagyon komoly utánpótlás problémát fog
jelenteni, mert a tanári pálya elöregszik. Véleménye szerint, amíg a mindenkori kormányzat a
pedagóguspályát nem teszi anyagilag vonzóvá, addig nem is várható ebben előremozdulás,
ráadásul a jelenlegi óraszámemelések sok státuszt szüntetnek meg.
Továbbá megállapította, hogy különösen az általános iskolák esetében az 55-60%-os
kihasználtság megállapítása félrevezető lehet ott, ahol az intézmény nagyszámú szaktantermi
ellátottsággal rendelkezik. Aggályát fejezte ki arra az esetre, ha például ebből a mutatóból von
le valaki arra vonatkozóan következtetéseket, hogy hol lehet intézményeket összevonni.
Dr. Albert Vendel
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, összegezte az elhangzott javaslatokat és
indítványozta, hogy értsenek egyet a feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal az alábbi kiegészítésekkel:
A nemzetiségi nevelést folytató óvodai intézmények száma pontosítást igényel, ugyanis a
tárgyalt anyagban szereplő 5 nemzetiségi intézménnyel szemben 27 óvodában folyik német
nemzetiségi nevelés.
Az általános iskolákkal kapcsolatosan is pontosítani kell – tankerületenként - a nemzetiségi
tagozatos intézmények számát.
Azoknál az iskoláknál, ahol az intézmény nagyszámú szaktantermi ellátottsággal rendelkezik,
az ebből adódó alacsonyabb (55-60%-os) kihasználtság megállapítása félrevezető lehet.
A mindennapos testneveléssel kapcsolatos tervezet a jelenlegi feltételek mellett nehezen
valósítható meg, az óraszám, a tanulócsoportok és a rendelkezésre álló tárgyi feltételek
figyelembevételével.
A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
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16/2013. (V.14.) MNÖ határozatot
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat áttekintette és megtárgyalta a Veszprém megyére
elkészített feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, az
abban foglaltakkal, az alábbi kiegészítésekkel értett egyet:
-

-

-

A nemzetiségi nevelést folytató óvodai intézmények száma pontosítást igényel,
ugyanis a tárgyalt anyagban szereplő 5 nemzetiségi intézménnyel szemben 27
óvodában folyik német nemzetiségi nevelés.
Az általános iskolákkal kapcsolatosan is pontosítani kell – tankerületenként - a
nemzetiségi tagozatos intézmények számát.
Azoknál az iskoláknál, ahol az intézmény nagyszámú szaktantermi ellátottsággal
rendelkezik, az ebből adódó alacsonyabb (55-60%-os) kihasználtság megállapítása
félrevezető lehet.
A mindennapos testneveléssel kapcsolatos tervezet a jelenlegi feltételek mellett
nehezen valósítható meg, az óraszám, a tanulócsoportok és a rendelkezésre álló tárgyi
feltételek figyelembevételével.

A testület felkéri elnökét, hogy a határozatot a www.oktatas.hu címen elérhető elektronikus
űrlap kitöltésével küldje meg az Oktatási Hivatal részére.
Határidő:
Felelős:

2013. május 20.
Dr. Albert Vendel elnök

2. Intézmény átszervezés véleményezése
Dr. Albert Vendel
Ismertette, hogy a nagyvázsonyi általános iskola igazgatónője a Klebelsberg Intézménytartó
Központ Veszprémi Tankerülete által készített, a herendi és nagyvázsonyi alapfokú
művészetoktatási intézmények átszervezéséről szóló felterjesztést megküldte az érintett német
nemzetiségi önkormányzatoknak véleményezésre. Így a Veszprém Megyei Német
Önkormányzatnak is, tekintettel arra, hogy a nagyvázsonyi német nemzetiségi önkormányzat
megszűnt, és a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény (Njt.) időközi
választásra nem ad lehetőséget. Így Njt. 81.§. (2) bekezdése értelmében a helyi német
nemzetiség képviseletét adott esetben a területi önkormányzat látja el.
A nagyvázsonyi Kinizsi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
tervezett átszervezés érinti a zeneiskolát és a szakszolgálatot. A zeneiskolába járó tanulók
továbbra is helyben kapnák meg a felkészítést, de az iskola szakmai irányítása ezzel a
veszprémi Csermák Antal Zeneiskolához kerül. A szakszolgálatot érintő átszervezés sem jelent
a sajátos nevelési tanulók számára változást, ők is a nagyvázsonyi iskolában kapják meg a
szükséges fejlesztést. Ehhez a jövőben gyógypedagógust, logopédust a veszprémi Nevelési
Tanácsadó biztosít.
Ismertette az igazgatónő által mellékelt felterjesztéseket. Elmondta, hogy az iskola igazgatója
kérte a tervezett átszervezés véleményezésének megküldését.
Fentiek értelmében kérte, hogy aki elfogadja a nagyvázsonyi Kinizsi Pál Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Veszprém Megyei Szakszolgálat
átszervezéséről szóló felterjesztésben foglaltakat, az igennel szavazzon.
A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.
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Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
17/2013. (V.14.) MNÖ határozatot
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta a nagyvázsonyi Kinizsi Pál
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Veszprém Megyei
Szakszolgálat átszervezéséről szóló, a Klebelsberg Intézménytartó Központ Veszprémi
Tankerülete által készített felterjesztéseket és a bennük foglaltakkal egyetértett.
A testület felkéri elnökét, hogy határozatáról a nagyvázsonyi Kinizsi Pál Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját értesítse.
Határidő:
Felelős:

2013. május 28.
Dr. Albert Vendel elnök

A testület elnöke az ülést 1655 órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a
részvételt.
K.m.f.

Dr. Albert Vendel
elnök

Oszvald József
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

