JEGYZÕKÖNYV
Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat – Maaner Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2013. május 29-én, 14 órakor,
Mány Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Fuchs János elnök
Payer Imre képviselő
Fuchs Orsolya képviselő

Igazoltan távol: Molnos Kőszegi Anita elnökhelyettes
Jelen van továbbá: Rácz Andrea jegyzőkönyv-vezető
A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 0 fő.
Fuchs János elnök:
Üdvözlöm a megjelenteket, az ülést megnyitom.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 4 fős Képviselő-testületből 3 fő
képviselő megjelent.
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyére javaslom Payer Imre képviselőt.
A javaslatot a Képviselő-testületből jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja, így a jegyzőkönyv hitelesítő: Payer Imre képviselő
Fuchs János elnök:
A meghívóban szereplő napirendi pontok alapján az alábbiak szerint teszek
javaslatot:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. 05. 29. –i képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
1. Egyetértési jog gyakorlása a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
tárgyában

2. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János elnök
A 4 fős Képviselő-testületből jelen lévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
21/2013. (V.29.) Német Nemzetiségi Határozat
Tárgy: A 2013. 05. 29. –i képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
1. Egyetértési jog gyakorlása a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
tárgyában

2. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János elnök
1. Napirendi pont: Egyetértési jog gyakorlása a Mesevár Óvoda alapító okiratának
módosítása tárgyában

Fuchs János elnök:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mesevár Óvoda alapító okiratának jelenlegi módosítása az alábbiak miatt
szükséges:
1. 2012. szeptember 1-én lépett hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, amely kimondja:
„84. (7) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának
utolsó munkanapjáig hozhat döntést
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás,
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével,
d) az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével
kapcsolatban.”
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi döntést hozta:
36/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: Önkormányzati fenntartású főzőkonyha kibővítése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013.
szeptember 1-től a Mányi Önkormányzati Konyha alá szervezi a jelenleg a Mesevár
Óvoda szervezeti egységében működő konyhát.
Felkéri a polgármestert, hogy az átszervezéssel érintett intézmények alapító
okiratának módosítását a következő képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Ezt a módosítást – fentiek szerint - május 31-ig kell elvégeznünk ahhoz, hogy
szeptember 1-től a változás megtörténhessen.
2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint:
„123. § (1) A köznevelési intézmény a működése során kizárólag olyan nevet
használhat, amely megfelel az e rendeletben meghatározottaknak és - a (2)
bekezdés e) pontját kivéve - szerepel a köznevelési intézmény alapító okiratában.
(2) A köznevelési intézmény
a) hivatalos nevet,
b) többcélú intézmény esetében a hivatalos névből képzett rövid nevet,

c) tagintézmény esetében a hivatalos név vagy a rövid név feltüntetésével képzett
tagintézményi nevet,
d) az a)-c) pont szerinti nevet nemzetiségi vagy nemzetközi nyelven,
e) rövidített nevet
használhat.
(3) A köznevelési intézmény hivatalos neve az az egyedi, megkülönböztetésre
alkalmas és az ellátott feladatokat tükröző, jogszabály szerinti megnevezésekből
álló elnevezés, amely kifejezi azt a tevékenységet, amelyre az adott köznevelési
intézményt létrehozták.
(4) A köznevelési intézmény jogszabály szerinti megnevezése
a) óvoda,
…….
lehet.
125. § (1) Egyedi elnevezésként bármilyen megnevezés adható, ha az nem
megtévesztő vagy a használatát más jogszabály nem tiltja. Az egyedi elnevezés a
köznevelési intézmény hivatalos nevében az ellátott feladatokat tükröző
jogszabály szerinti megnevezések előtt áll, és elősegíti a köznevelési intézmény
azonosítását és más, azonos vagy hasonló tevékenységet folytató intézménytől
való megkülönböztetését.
(2) Egyedi elnevezésként
a) kiemelkedő tevékenysége alapján ismert személy neve,
b) tárgynév,
c) földrajzi név,
d) feladatellátási hely szerinti település neve,
e) közterület neve,
f) fenntartó neve,
g) mese-, mitológiai szereplő, irodalmi alak neve,
h) kifejezés, jel, jelölés vagy mozaikszó
adható.”
Mivel az országban számos Mesevár Óvoda létezhet, ezért e név elé
megkülönböztető jelzőt kell tenni. Legegyszerűbb és legjellemzőbb
megkülönböztetés a település nevének alkalmazása.
3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény határozza meg, hogy mit
kell tartalmaznia a köznevelési intézmény alapító okiratának:
„21. § (3) A köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza
a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét,
b) az intézmény – külön jogszabályban meghatározott – hivatalos nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,

f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális
gyermek-, tanulólétszámot,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok
megnevezését,
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát,
szakközépiskola esetén az ágazatokat,
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a
vagyon használati jogát,
k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással
összefüggő jogosítványokat.”
Mivel az Óvoda alapító okirata még nem tartalmazza, fel kell oda venni a
feladatellátást szolgáló vagyon pontos méretének meghatározását is.
4. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény szakfeladatainak felsorolását is. A
szakfeladatok – a konyha megszűnése miatt – változnak, ezt is át kell vezetni az
alapító okiraton.
Tekintettel arra, hogy az óvodában német nemzetiségi nevelés folyik, a módosítás
elfogadásához Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértése szükséges!
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület egyetértését az alapító okirat
módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt okirattal kapcsolatban.
Határozati javaslat:
Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
tárgyában

Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
egyetért a Mesevár Óvoda Alapító Okiratának, 2013. szeptember 1. hatályú
módosításával.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk a
határozati javaslattal kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
A 4 fős testületből jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
22/2013(V.29.) Német Nemzetiségi Határozat

Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
tárgyában

Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
egyetért a Mesevár Óvoda Alapító Okiratának, 2013. szeptember 1. hatályú
módosításával.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
2. Napirendi pont: Bejelentések
Fuchs János elnök:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e bejelenteni valójuk?
Ha nincs, megköszönöm a képviselők, és a jelenlevők megjelenését, és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését 14 óra 25 perckor
bezárom.

K. m. f.

Fuchs János
elnök

Payer Imre
jkv. hitelesítő

