SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE
ELŐTERJESZTÉS
az Oktatási és Szociális Bizottság 2015. szeptember 15-i ülésére
Tájékoztató az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat iskolaalapítási
szándékáról
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 230/2015. (VI.18.) Kgy. számú
határozatában - a Rohonci úti stadion és multifunkcionális sportcsarnok beruházásával
kapcsolatos napirenddel összefüggésben - az Országos Horvát Önkormányzat
megkeresésére előzetesen támogatta, hogy a Szombathely, Pázmány P. krt. 28/A. szám
alatti ingatlanban az Országos Horvát Önkormányzat óvodából, általános iskolából,
középiskolából álló és diákotthonnal rendelkező horvát nemzetiségi iskolaközpontot
alakítson ki a sportszervezetek átmeneti elhelyezéséhez szükséges időtartamot követően,
legkorábban 2018. január 1. napjától.
A Közgyűlés határozata kapcsán az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke kérte, hogy a
Bizottság következő ülésére készüljön tájékoztató a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
iskolaalapítási szándékáról.
Az elmúlt időszakban az Országos Horvát Önkormányzat, illetve Szombathely Megyei Jogú
Város Vezetése között több tárgyalás zajlott egy szombathelyi székhelyű, horvát
nemzetiségi nevelési- oktatási központ létrehozásának lehetőségeiről. A Szombathelyi
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2015. március 3. napján kelt leveléhez csatoltan
megküldte Önkormányzatunk részére a nevelési- oktatási központ létrehozásának
indokoltságát, megvalósíthatóságának feltételeit vizsgáló (Appel László köznevelési
szakértő által összeállított) feljegyzést.
A dokumentumban foglaltak szerint az Országos Nemzetiségi Önkormányzat elképzelései,
illetve a nevelési- oktatási központ alapításának indokai az alábbiakban foglalhatóak össze:
Az országban működő 33 horvát nemzetiségi nevelést folytató óvoda közül 6 Vas
megyében, 3 Győr-Moson-Sopron megyében működik. Horvát anyanyelvi nevelésben 7075 gyermek (Kópházán), nemzetiségi nyelvű nevelésben Vas megyében (Felsőcsatáron,
Horvátzsidányban, Nardán, Peresznyén, Szentpéterfán és Szombathelyen) 114 gyermek,
Győr-Moson-Sopron megyében (Bezenyén és Kimlén) 83 gyermek vesz részt. A horvát
nemzetiségi óvodák fenntartói a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
foglaltak szerint a települési önkormányzatok.
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A Magyarországon működő 31 horvát nemzetiségi általános iskola közül 4 működik Vas
megyében (Felsőcsatár, Horvátzsidány-Kőszeg, Szentpéterfa, Szombathely), és 4 működik
Győr-Moson-Sopron megyében (Bezenye, Kimle, Kópháza, Sopronhorpács). A horvát
nemzetiségi általános iskolai nevelésben részesülők létszáma összesen 402 fő, közülük
210 fő vesz részt nemzetiségi kétnyelvű oktatásban (Bezenyén, Kimlén, Szentpéterfán).
Horvát nemzetiségi gimnáziumi nevelés hazánkban Budapesten és Pécsen folyik, a két
gimnázium tanulólétszáma az elmúlt években 220-250 fő közötti volt. A beiskolázási adatok
azt mutatják, hogy a Vas megyében, Győr-Moson-Sopron megyében horvát nyelvi általános
iskolai képzésben tanulmányaikat befejező tanulók közül alig néhányan folytatták
tanulmányaikat a 200-250 km távolságra lévő középiskolákban.
Előzőek alapján fogalmazódott meg, hogy a nyugat-magyarországi megyékben élő horvát
fiatalok számára csak egy a térségben működő, Országos Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat által létrehozott és fenntartott, óvodából, általános iskolából, középiskolából
(gimnázium) és diákotthonból álló horvát nemzetiségi iskolaközpont jelentene megoldást,
amely biztosítaná a térség horvát családjainak a nemzetiségi köznevelés teljes vertikumát.
Az intézmény a térség horvát nemzetiségű óvodáinak, iskoláinak módszertani
központjaként is működhet.
Az intézményalapítás jogszabályi feltételei adottak: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 24. § (1) bekezdése szerint „A nemzetiségi önkormányzat - a köznevelési
törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályokban
meghatározottak szerint - köznevelési intézményt létesíthet és tarthat fenn, illetve az e
törvényben meghatározott rendben átveheti a más szerv által létesített köznevelési
intézmény fenntartói jogát”. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (3)
bekezdés ba) pontja alapján köznevelési intézményt nemzetiségi önkormányzat (is)
alapíthat és tarthat fenn, ha e tevékenység folytatásának jogát megszerezte.
Az adottságokat figyelembe véve a nevelési- oktatási központ Szombathelyen új intézmény
alapításával hozható létre.
A nemzetiségi nevelésben- oktatásban résztvevő intézmények finanszírozásához az állam
támogatást biztosít: a pedagógus munkakörben, valamint nevelő- oktató munkát közvetlenül
segítő munkakörben foglalkoztatottak után átlagbér alapú támogatást biztosít. Ezen
túlmenően a nemzetiségi önkormányzatok 160.000 Ft/ nemzetiségi oktatásban részt vevő
tanuló működési támogatást igényelhetnek. A már működő nemzetiségi intézmények 2014.
évi költségvetési adatai azt mutatták, hogy az állami támogatás (megfelelő, 18-20 fős
átlaglétszám esetén) megnyugtatóan fedezi a fenntartási költségeket.
Az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat mindezekre tekintettel 2016. szeptember
1. napjával kétcsoportos óvoda, általános iskola és gimnázium felmenő rendszerben történő
indításával (a 2016/2017. tanévben egy-egy osztály) köznevelési intézményt kíván
alapítani.
A személyi feltételeket az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat biztosítja, az
intézményalapítás tárgyi feltételeit – tájékoztatásuk szerint - elsősorban Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával tudják biztosítani.
A nevelési- oktatási központ elhelyezésével kapcsolatosan az Országos Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat köszönettel vette a Közgyűlés 230/2015. (VI.18.) Kgy. számú
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határozatát. Tekintettel azonban arra, hogy a horvát nyelvű képzést 2016. szeptemberétől
kívánják elindítani, kérték Önkormányzatunkat, hogy az átmeneti időszakra bocsássa
rendelkezésükre a Szombathely, Jászai Mari u. 4. szám alatti, Gyermekek Háza ingatlant.
Az épület egyrészt a szervezési feladatok elindítása érdekében lenne szükséges számukra,
másrészt alkalmas arra, hogy a tervezett óvodai csoporttal, iskola, gimnáziumi osztállyal az
intézmény megkezdje működését. A két tanévre tervezett átmeneti elhelyezés biztosítja a
későbbi, felmenő rendszerű intézménybővítés alapjait.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Gyermekek Házával kapcsolatos döntést a
Közgyűlésnek, az AGORA pályázat megvalósulását követően kell meghoznia.
Az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatása alapján a
2016.szeptemberétől induló új köznevelési intézmény (nevelési- oktatási központ) a
Szombathelyi Mesevár Óvodában működő horvát nemzetiségi óvodai csoport bázisán, és
a környékbeli horvát nemzetiségi programmal működő iskolák végzős tanulóira számítva
indulhat el. Az elképzelések szerint a két óvodai csoport egyike a Szombathelyi Mesevár
Óvoda horvát nemzetiségi óvodai csoportja lenne, ugyanis a csoport „átjelentkezése”
esetén az Országos Horvát Önkormányzat vállalja az óvónők és dajka átvételét
(amennyiben az érintett közalkalmazottak vállalják a részvételt az „intézményalapító”
feladatokban).
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Szombathely, 2015. szeptember „

”

/: Koczka Tibor :/

HATÁROZATI JAVASLAT
…./2015. (IX.15.) OSzB. sz. határozat
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási és Szociális Bizottsága az
Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat iskolaalapítási szándékáról szóló tájékoztatót
megtárgyalta, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Koczka Tibor alpolgármester
Rettegi Attila, a Bizottság elnöke
(A végrehajtás előkészítéséért:
dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Vezetője)
Határidő: azonnal
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