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r. JEGyzOKOmyv HrrELESir6 urcvAlaszrAsa
Bflint Gyiingyi elniik
Tisztelettel kdsz<int mindenkit. Megrillapitja, hogy az iil6s hatirozatkepes. A 2015. december 14-i
k<izmeghallgat6sr6l k6sziil<i jegyz6kdnyv hitelesftds6re Winkler Li-szl6 L6nrirdn6 tagot javasolja,
6s ezt teszi fel szavazasra.

Diint6si javaslat:
Ndmet Nemzetis6gi Onkorm6nyzat Taksony Kdpvisel6-testiilete a 2015- december l4-i
kdzmeghallgat6sr6l k6sz0l<i jegyz6kdnyv hitelesit6s6re Winkler Ldszlo L6nrirdn6 tagotviiasztja
meg.

A Kipviselfl-testiilet egthangfian,3 igen szavazat,0 nem szavazal, 0 tartdzkodris, ds I ttivol
szavazat mellett hozta meg a hatdrozuttit.

11312015. (X[. 14.) NNOT KT hatirozat
N6met Nemzetis6gi Onkorm6nyzat Taksony KdpviselS-testiilete a 2015. december l4-i
kozmeghallgat6sr6l k6sztilo jegyz6kdnyv hitelesitdsdre Winkler Liszl6 L6n6rdn6 tagot vhlasztja
meg.

Hatrlrido: azonnal
Felel6s: NNO elncik



Kiizmeghallgatr[s

B6lint Gyiingyi elniik
T |jdkoztatirsul elmondj a, hogy :

l. A 2014. 6vi ktiltsdgvet6si tdrvdny az egyhdzi fenntart6kkal megegyez6 m6don biztositja a
telepiil6si nemzetis6gi 6nkorm6nyzatok, mint intdzm6nyfenntartok szitmira az iilami trimogat6st.
Taksony nemzetis6gi intdzmdnyei eset6ben 30-40%-os t<ibblettrimogatiist is kapnak az
int6zm6nyek.

2. A megntivekedett frnanszirozrisrinak kdszdnhet6en lehet6s6get l6ttak az elmaradott, elhanyagolt
iskol6t fejleszteni 6s a biztonsrigos miikdd6st biaositani az 6voda szhmira.

3. Apenz mellett fontos azelv, amit aNdmetNemzetis6gi Onkormrinyzat kdpvisel ds k6pviselnie
kell mindenkor: a nemzetisdgi kultfra 6s a nyelv megSrzds6re val6 trirekv6s.
A nyelvoktat6st 6s hagyomrinyorzdst miir gyermekkorban kell elkezdeni 6s rigy alakftani, hogy
k6s6bb a feln6tt6 v6liis soriin felismerj6k ennek 6rt6k6t, 6letviteliikbe be6pits6k ezt az 6rt6krendet
6s tovSbbadj rlk gyermekeiknek.

4. Probl6miik term6szetesen ad6dtak. Az iskoLiban hitoktat6sban a reform6tus egyhilz rdszdrol
jelentkezett nilluk az elso, mivel nem KLIK-es iskola, nem kapj6k meg a hitoktat6 bdrere szint
r{llami trimogatrlst. Az elsS 6vben rendelkez6siikre bocs6tott6k a hi6nyz6 <isszeget, azidei tandvben
pedig a teleptil6si <inkorm6nyzattdmogatja, mikdzben a n6met dnkorm6nyzattovilbbra is biaositja
az infrastruktfrAt a hittan 6r6k megtarthsdhoz.

Az 6vod5ban2015. szeptemberdtol az ingyenes 6tkeztet6s bevezet6sdvel 6ri6si teher hiirult r6juk,
mint ahogy azt elore sejtett6k, mivel az iilam nem adja rit a sziil<ik iitalbefrzetett dsszeget, igy az
6 esetiinkben 450 Ft helyett 110 Ft jut trimogat6skdntazEteladaghrhoz. A teleptil6si dnkormimyzat
szeptemberi emelt 6ra mell6, ami a n6gy h6napra plusz 1 milli6 forint tdbbletkdltsdget jelent
sziimukra, tiirsul mdgaz ingyenes 6tkeztet6s 6ltal keletkezett? milli6 forintnyi finanszirozrlsi hiriny.
Ezfiltal fizetdskdptelenn6 v6lhat az 6voda.

Karbantartiis-miikddtetds fogalma sem mindig tiszta, niiluk alapvetSen minden karbantart6snak
bizonyult eddig.

5. Bemutada, hogy az egyes intdzmdnyek eset6ben mit jelentenek a sz6mok. Az iskola eset6ben
val6ban jelentos a tcibblet, 6m mivel a fehijitrist, 6pit6st a kolts6gvet6siikbe nem lehet elsziimolni,
de m6s nem fogja megcsin6lni, sztiksdgszerti lenne vagyonkezelSi jogot adni a n6met
<inkormilnyzatnak.

Az int6zm6nyvezet6knek nem egyszerti a feladatuk, 6t kell alakitani a vezetdst, a regi
beidegzod6seket fel kell sz6molni, tervezni kell, 6s ami legfontosabb m6s szemldlettel kell tervezni
a n6met nemzetis6g fogalm6t, tartalommal kell megtrilteni. N6pviselet, hagyomdnyoruo
rendezv6nyeken val6 r6szvdtel, az ott dolgoz6 pedag6gusok erezzek maguk6nak a n6met
nemzetisdg nyelv6t, hagyom6nyait, hogy tovilbb tudjrik adni, 6s az iskola kiilsej6n is tiikrcizodjdn a

nemzetisdgi mivolta. Sajnos, ez n6luk - az iskol6ban - nagy hi6nyoss6g.

6. Ovoda tekintetdben j6val kevesebb a finansziro zis, de igy is volt eddig lehetSsdg a fejlesztdsre,
a pedag6gusok b6rkiegdszft6sdre, biztons6gos mtikriddsre.



A probl6mat az ingyenes 6tkeztet6s jelenti 6s a rezsikdlts6g elszrlmolils miatt kialakult probl6ma,
mely abb6l ad6dik, hogy a konyha 6s az 6voda egy 6piiletben van.

7. Mi6rt volt 6rdemes belev6gni? A ndmet nemzetis6g 6rtdkeit ebb6l a helyzetb6l lehet a lejobban
megSrizni. Senki nem kdpviselheti a nemzetis6g 6rt6keit rigy, mint aki benne 61. Az intl,zmdny
vezet6se megval6sithatta 6nmag6t. Sokkal t<ibb munka, sokkal tdbb p6nz 6s sokkal nagyobb
feleloss6g h6rult rrljuk.

Btiszkdn mondhada, hogy az cinkormilnyzatukban v6letlenszerii m6don, olyan a k6pviselok
6sszet6tele, hogy szak6rt6i tinkormhnyzatalakult ki 2 pedag6gussal, 6s2 gazdas6gi szakemberrel.

8. A sajrit bSrtikdn szerzetttapasztalatok alapjdna specirilis helyi probl6mrlkkal mindig tal6lkoznak,
konfliktusok folyamatosan jelen vannak, s ezeket kezelni kell. Az int6zmdnyvezet6s, sziil6k,
telepiil6si dnkorm6nyzat lehet, hogy n6ha m6st Lit fontosnak, ezeket meg kell tanulni kezelni.
Helyzettik egyedi, sok hi6nyoss6g bukkan fel, a tdrv6nyhoz6k rdszdrol is, ut6na kell j6rni, meg kell
talillni a megfelel6 embereket, akik segiteni tudnak. Szerencs6re j6 a kapcsolatuk Ritter Imrdvel a
nemzetis6gi sz6sz6l6jukkal ds Appel Liszl6 kcizoktat6si szak6rtdvel is tartj5k a kapcsolatot. 6k
mindenben segitenek nekik. Azt gondolja, hogy ez egy nagy jelent6s6ggel b(r6 rittOr6 munka, a
legnagyobb int1zmdny fenntart6k 6k.

9. A helyi iinkormdnyzat szerepe:

- V6lemdnyezdsi, egyet6rtdsijoggal bir.
- Tulajdonosijogositv6nyai nem csorbulnak.
- Mentestil a mtik6dtetdsi kdltsdg visel6se al6l. Eves szinten ezhozzivetlleg 60 milli6 Forintot jelent,

ami megmarad a telepiildsi <inkormhnyzat penztdrcirjiban, a 2014-2019-es vrilasztrisi ciklusban
osszesen 300 milli6 forint.

- Nagy b6natuk, hogy a teleptil6si dnkorm6nyzat nem trlmogatja a nemzetis6gi <inkorm6nyzatot,
pedig a k6t intdzmdnyen kereszttil, Taksony 6rtdkeit gyarapitjrik.

Allaspontjuk szerint a k6t <inkorm funyzat kriz<itt egyenrangir viszony nem tud megval6sulni.
Alapvet6 probl6miinak 6lik meg, hogy a n6met tinkorm6nyzat nagy felel6ss6get v6llalt fel a
telepiildsdrt ds a n6met nemzetis6g6rt. Krilts6gvetdsiik kozel azonos, 6m nincsenek meg azok a
felt6telek, ellent6tben az dnkorminyzattal, melyek a miik<iddsi.ikhoz sztiks6gesek lenn6nek. A
polgrirmesteri hivatal lehetos6gei vdgesek, akiszolgblilst teljes m6rt6kben nem tudjrlk biztosftani.

A tdrvdny 5ltal el6irt egyenrangfi viszony nem tud megval6sulni, hiszen a kisebbs6gi szo,mely az
alkotmiinnyal ellentdtes, m6g mindighaszntiatos. Mint tudjrlk, hallj6k, nagyon sok telepiil6sen nem
tekintik az 6nk6ntes munk6t vegzo nemzetisdgi 6nkorm6nyzatot egyenrangrinak. Az egyenrangfi
brinrlsm6d csak akkor val6sithat6 meg, ha a megosztott feladat 6s munka mellett, megoszthat6
lehetne ahozzffiartoz6 anyagi 6s emberi er6forr6s is. Az igazipartneri viszony csakazegyenrangri
feltdtelek megteremt6s6vel val6sulhat meg.

I 0.- I 5. Egy kis izelit6 az iskoliiban tervezett fej leszt6seikrSl : informatikai fej leszt6s, folyamatosan
6jul6 tantermi bitorzat, ablakcsere, tovr{bbkdpz6sek, l6tv6nyterv a bels6 udvar iltalakitasdhoz, a
tornacsarnok 6pit6se, melyhez TAO p6lyrizaton indulnak, most v6s6rolnak egy hinat, mellyel
b6vitik az iskolSt. A jdvo nagy 6lmai tanterem ipitds, tanuszoda 6pit6se. De a legszebb 6s

legfontosabb sz6mukra,ha az egdsz iskola svilb n6pviseletben iinnepel majd 6s a pedag6gusok
n6meti.il besz6lnek azon a kis ,,ndmet szigeten", ahol mindenki szereti egym6st, de legalSbbis
tisztel i.



12. Osszegezve tapasztalataikat, nincs m6s lehet6s6g a ndmets6gtik megtartdsdra, csak a jciv6
nemzed6ke. A ndmet <inkorm6nyzat jelent6s tdbbletmunk6t v6llal. Elhivatottsrlgrit,
lelemdnyessdgdt megtf zszererte.Nemes a c6l, j6 aziritny, ezert erdemes kiizdeni, dolgozni, itt fjb6l
bizonyossiigot nyer a kisebbs6g sz6 jogosulatlan haszniiata,beigazol6dik, hogy az 6rtdk, melyet
ez a nemzetis6g szorgalm6val, tenni akariisiival, segit6k6szsdg6vel, alkalmazkod6k6pess6g6vel,
munkab(r6s6val k6pvisel csak gyarapftja Magyarorsz6g 6rt6keit.

B6lint Gyiingyi elniik
A kdzmeghallgat6s keret6n beliil, rdviden ennyit szeretett volna elmondani. Megkdszdni
mindenkinek, hogy elj<itt, 6s a 2015. december 14-i kdzmeghallgatrist bezitqa.

NNOT elnoke
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Dr. Mester Szilvia

hat6sdgi irodavezetd

Jegyz6krinyvet k6szitette, V,.a\ 3!t'p f
Fej6rn6 Simon Veronika


