Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó
8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5.
________________________________________________________________

Jegyzőkönyv

Készült 2013. január 29-én 8 órakor a Német Nemzetiségi Önkormányzat irodájában a Német
Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületi ülésén.
Jelen vannak:
Wágenhoffer Kornélia (elnök)
Dózsa Éva
Szabó Gyuláné (elnökhelyettes)
Kovács Józsefné
Az Elnök asszony köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes,
mivel az ülésen 4 fő képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérte Dózsa Éva
képviselőasszonyt, amit a képviselőtestület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott. Ezt
követően javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a képviselőtestület egyhangúlag 4 igen
szavazattal elfogadott.
Napirendek:
1. Nemzetiségi oktatás felvételi körzetével kapcsolatban egyetértés
Előadó: Wágenhoffer Kornélia, elnök
2. Együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Láng Zsanett jegyző

1.napirend
Az elnök asszony elmondta, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivataltól a beiskolázási
körzetekkel, konkrétan a nemzetiségi oktatással kapcsolatosan érkezett egy levél, mely a
veszprémi járás beiskolázási körzeteinek tervezetét tartalmazza a nemzetiségi oktatásra

vonatkozóan. Az elnökasszony elmondta, hogy telefonon már előzetesen megkereste az
ügyintézőt, aki elmondta, hogy ez a kötelező felvételt biztosító iskolákról szól, hiszen
egyébként szabad iskolaválasztás van.
Dózsa Éva képviselő elmondta, hogy a kötelező felvétel az iskolák részéről azt jelenti, hogy a
felvételnél az adott iskola köteles a körzetébe tartozó diákokat felvenni először, és csak utána
a körzeten kívüli gyerekeket.
Wágenhoffer Kornélia megerősítette az elmondottakat, és hozzátette, hogy Márkóról a Dózsa
iskola nemzetiségi tagozatának van vonzata, nem a Herendinek, noha a települési
önkormányzatnak Herenddel van szerződése. A Dózsa iskola nemzetiségi tagozatára több
gyerek jár, akik annak idején ideiglenesen Veszprémbe jelentkeztek, hogy bekerüljenek az
adott iskolába. Ez egy plusz procedúra volt a család számára.
Kovács Józsefné hozzátette, hogy Márkóról Volán még a buszközlekedést is megoldotta,
hogy a gyerekek a Dózsa iskola előtt tudjanak leszállni.
Szabó Gyula Sebestyénné nem ért egyet a kiküldött tervezettel, a Dózsa iskola nemzetiségi
tagozata sokkal életszerűbb, javasolta a tervezet elutasítását, valamint kezdeményezte, hogy a
márkói tanulók számára a Dózsa iskola nemzetiségi tagozata legyen a nemzetiségi oktatás
szempontjából a kötelezően felvételt biztosító iskola.
A képviselő testület tagjai is egyet értettek a javaslattal.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó
Képviselő-testületének 1/2013. (I.29.)
HATÁROZATA
A Német Nemzetiségi Önkormányzat nem ért egyet a nemzetiségi oktatás
körzetesítésével. Kezdeményei a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál,
hogy a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolák felvételi körzete
Márkó

tekintetében

a

Herendi

Általános

Iskola

és

Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény helyett a Dózsa György Általános Iskola
felvételi körzetére módosuljon anélkül, hogy lakcím bejelentkezési
kötelezettség legyen.

Felelős: elnök
2.napirend
A Jegyző Asszony elmondta, hogy az együttműködési megállapodás felülvizsgálata minden
évben január 31-ig meg kell, hogy történjen. A módosított megállapodási szerződést minden
képviselő kézhez kapta, áttanulmányozhatta az ülés előtt és várja a képviselők hozzászólásait.
Kérdés a szerződéshez nem érkezett, a képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó
Képviselő-testületének 2/2013. (I.29.)
HATÁROZATA
A Német Nemzetiségi Önkormányzat módosítja a települési
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást.
Felelős: elnök, jegyző

Az ülésen több napirend nem merült fel, az elnök asszony az ülést 8.20 órakor bezárta.
kmf.

Wágenhoffer Kornélia
elnök

Dózsa Éva
képviselő

