[Z 0lrtBlllsl,till II(Tí IBÍ t

A Halmaiugraí ügy: biztosí tott,e

a kisebbsé gi önkormányzatok egyeté rté siioga?
A kisebbsé gi törvé ny által rögzí tett kisebbsé gi modell
olyan kulturális autonómiát kí vánt lé trehozni, amely,
ben központi szerepe van a kisebbsé gek oktatási önigazgatásának. Az oktatási autonómia jelenlegi formája a kisebbsé gek oktatására is kiterled dönté sekben
equeté rté si, illetve vé Iemé w4ezé si io4 gyakorlását teszi lehet vé . Ennek lé nyege, hogy a kisebbsé gi önkormányzatok nem maguk döntenek az adott kisebbsé get é rint ké rdé sekben, hanem a mások által hozandó dönté seket befolyásolják,
Az alábbi eset jól pé ldázza. hogy az é rintettek sokszor nincsenek tisztában az egyeté rté sijog szabályaival é s hogy ennek egyik oka - sajnálatos módon - a
szabáIyozás hiányosságában is feIfedezhet ,

A

halmajugrai panasz

A HaImaIugrai Cigány Kisebbsé gi Önkormányzat pa,

nasza szerint 200l. jú nius 27-é n a települé s ké pvisel -testülete az Aranq |ános ÁItalános Ishola é s Óvoda igazgatóiát annak ellené re választotta ú jra, hogy t sem a
tantestület többsé ge, sem a szül k, sem a cigány kiatta.
sebbsé gi önkormányzat nem támo€
Az isko]a kilencvennyolc százalé kban roma tanulókat oktat, Az ú iraválasztott igazgatón vel szemben f ké nt az a kifogás fogalmazódott meg, hogy el í té lete,
sen bánt a roma gyermekekkel, nem m ködött együtt
a cigánysággal. A ré gi igazgató ú jraválasztása ellen a
tantestület dönt ré sze is tiltakozott, az igazgatóválaSZtás törVé nyessé gé t nem vitatták, az eredmé nnyel
kapcsolatban azonban voltak ké tsé geik.
Milyen erkölcsi alapon döntött a ké pvisel -testület a
szül k, a pedagógusok vé lemé nyé velszemben, amikor
sem taní ttatja gyermeA tantestüIet
ké t a
tagjai kiielentetté k, hogy az ú jraváIasztott igazgató által
teremtett lé gkörben nem tudnak dolgozni.

a ké pviselí -testület tÁgiai

hözüI senfri

halmaiugrai általános iskolában?

A panasz alapján a nemzeti é s etnikai kisebbsé gi
jogok országgy lé Si biztosa vizsgálatot indí tott: Mi aZ
oktatási inté zmé naekvezet nek kinnezé sé vel kapcsolatos joqi

szabáIuozás lé naege?

A közoktatásról szóIó 1993. é vi D(XIX. törvé ny l02,
§ (2) d- pontja Szerint a fenntart bí zza meg a közoktatási inté zmé ny vezet jé t. A (3) bekezdé s szerint azon,
ban a fenntartó e dönté se el tt kdteles beszerezni az
inté zmé ny alkalmazotti közössé gé nek, az iskolaszé knek, az iskolai szül i szervezetnek é s az iskolai diákönkormányzatnak a vé lemé nyé t.A vé lemé nyek beszené se é s megismeré se önmagában kimerí ti a jogszabályi követelmé nyt, a szavazás eredmé nye nem kóti a ké pvisel ket.

Milqen jogai vannak a kisebbsóqi önkormdnazatlknak az in,
tózmé ryvezet

kinevezé se eseté n?

F szabály szerint a kisebbsé gi önkormányzatoknak

szinté n vólemé nuezé si 1oguk van a köZoktatási törvé ny
l02. § (3) bekezdé se é s a közalkalmazottakról szóló
l992, é vi )üXlIl. törvé ny köZoktatási inté zmé nyekben

törté n

vé grehajtását szabályozó l38il992. (x,

8,)

Korm, rendelet 5, § ( l 1) bekezdé se szerint.
Kisebbsé gi oktatási inté zmé nyvezet jé nek megbí ,
zása el tt azonban a kisebbsé gí önkormánuzat eqaeté rté sé t
kell beszerezní a ftözlhtatásí törvé ny l02. § (|O) bekezdósónek
meqí elel1en. A kisebbsé qi inté zmé wJ í Ogalmát pedig a közofttatási töné W!
§ (ó) bekezdé se deí iniália: kisebbsé gi inté z-

l2l.

mé nq az a könhtatási inté zmé wJ, ameh]nek alapí tó lkirata tar,
talmazza a nemzeti, etnikai kisebbsé qi feladatok ellátását, í elté ve, hogq e feladatohat a ftözoktatási inté zmé na té wJlegesen ellátja, tovább a tanulók legalább huszondt szdzalé ka ré szt vesz a

nemrcti, etnikai kisebbsé gi iskolai nevelósben-ofttatásban

Az ügq

_

é rté kelé se

A konkré t esetben az önkormányzat beszerezte a vé lemé ny-|ogosultak nyilatkozatait, é s bár nem fogadta el
a javaslatok egyiké t sem, ez nem is volt iogszabályi
kötelessé ge, (AZ Alkotmánybí róság 47 / |99 l. (lX. 24.)
határozatában alkotmányellenesnek nyiivání totta az
oktatási inté zmé nyekigazgatóinak megbí zását szabá,
|yozó 27/1986. (VII], 3l.) MM, rendeleltet, amely szerint a nevel testület joga Volt aZ igazgató megválasztáSa.)

Az iskola alapí tó okirata nem tartalmazta a kisebbsé gi oktatás feladatának ellátását. A Heves Megyei Te,
rületi Államháztartási Hivatal által rendelkezé sünkre

bocsátott adatok azonban egyé rtelm en bizonyí tot,
ták, hogy Halmaiugra önkormányzata 1997 óta |oluama,
tosan igé Wlbe vette a hisebbsé gi \ktatás ellátása után iqóruJelhe-

t hiegé szí t normatí vdt.

(Ezen adatok szerint l997-ben az óvodába járó 36
gyermekb l 26 után, az iskolába járó 83 gyermekb l
78 után Vett fel nemzeti é s etnikai kiegé szí t normatí vát az önkormányzat, Ugyanezek az adatok l998,ban,
40 óvodásból 23 után, 8l isko]ás közül 76 ú tán igé nyelte az önkormányzat a kiegé szí t normatí vát, l999ben 41 óvodás közül 27,75 iskolásból 70 után Vette
fel az önkormányzat a köZponti támogatást- 2000,b l
csak az óvoda é s iskola összesí tett adatai állnak rendelkezé srel l72 gyermek közül l5l után igé nyelt az
önkormányzat kiegé szí tó normatí vát! )
Ezt a helyzetet, ióhiszem é rtelmezé smellett más,
hogy nem é rté kelhettük, mint hogy az iskolában (é s
termé szetesen az óvodában is) annak ellené re folyik
3285

cigány kisebbsé gi oktatás (nevelé s), hogy az önkor,
mányzat elmulasztotta a felvett normatí Va segí tsé gé vel té nylegesen m köd oktatás adminisztrációs feladatait elvé gezni, azaz nem szerepeltette a ftisebbsé gi ohta-

eseté n m ködhet valós, nem pedig csupán formális
joginté Zmé nyké nt.A települé si önkormányzatnak
gondoskodnia keil arról, hogy a kisebbsé gi önkolmányzat id en ,í egkapja az egyeté rté s-köte]es javaslatás té naé taz isftola alapí t okiratában.
tot, A kisebbsé gi önkormányzatnak e té mában hozott
fu Arany János Általános Iskola - figyelemmel a ki- határozatát pedig mé g a testületi ülé S el tt ei kell jutsebbsé gi kiegé szí t normatí va igé nylé sé re,é s ezek tatni a ké pvisel knek, hogy azok az ülé sen már e vé lealapján a kisebbsé gi oktatásban té nylegesen ré sztve- mé ny ismereté ben dönthessenek,
v k lé tszámára - megfe]eIt a kisebbsé gi inté zmé ny foAhhoz azonban, hogy az egyeté rté sijog ne bé ní tsa
galmának.
meg a dönté shozatalt, a feleknek meg kell teremteniA fentiek é rtelmé ben azzal a kezdemé nyezé sseI forú k a problé mák tisztázásának azon kereteit (pl. egyez,
dultunk a ké pvisel -testülethez, hogy módosí tsa az tet bizottság; közös testületi ülé s; a polgármester é s
Arany lános ÁItalános Iskola alapí tó okiratát a té nyle- a kisebbsé gi önkormányzat elnöké nek megbeszé ié se],
ges helyzetnek megfelel en, azaz szerepeltesse az ismelyek alkalmasak arra, hogy a felek mé g a határozat,
kola alapfeladatai között a cigány kisebbsé gi oktatási
hozatal el tt megismerhessé k egymás álláspontját,
forma ellátását, továbbá ké rie ki a cigány kisebbsé gi é rveit, é s amennyiben a ké rdé sbennincs egyeté rté s,
önkormányzat utólagos egyeté rté sé taZ Arany János
egyezteté si eljárás indulhasson egy - mindké t fé l szá_
Általános lskola igazgatólának kinevezé sé hez,illetve
mára elfogadható - kompromisszum megszületé sé ig,
ha ez nem lehetsé ges, gondoskodjé k ú jabb - a kiMivel a halmajugrai iskolaigazgató kinevezé se
sebbsé gi önkormányzat által is elfogadható - jelölt
ügyé ben a települé Si önkormányzat elmulasztotta kiállí tásáí ól.
ké rni a kisebbsé gi önkormányzat egyeté rté sé t,az err l
A ké pvisel ,testület elfogadta az ombudsman kez, szóló 30/200l _ (VI. 27) KT számú határozat törvé nysé rdemé nyezé seit,
t Vo]t, A ké pvisel -testület dönté se tehát nem eredmé nytelen, hanem töné natelen volt, ezé rt az ombudsman
állásfoglalása szerint adott esetben ismé t az öt é ves
Úlabb fordulat az ügaben
vezet i megbí zás tárgyában ke]l dönté st hozni
További problé mák merültek fel az egyeté rté sijog
A kormányrendelet lehet vé teszi, hogy amennyigyakorlásával kapcsolatban: milyen eljárást kövesseben a fe]ek az öt é ves megbí zás ké rdé sé bennem
nek a felek, ha nem é rtenek egyet?
tudnak megegyezni, pályázati kií rás né lküi egy é vre
Vitára adott alka]mat a már emIí tett kormányrendemegbí zást kapjon a köZoktatási inté zmé ny egyik allet egyik szabálya is, A koí mányrendelet 5,§ (1ó) be- kalmazottja. A klsebbsé gi biztos hangsú lyozta, hogy
kezdé se szerint, ha a magasabb vezet i beosztás elláehhez a dönté shez szinté n kj kell ké rni a kisebbsé gl
iására kií rt pályázat nem vezetett eredmé nyle (pl. önkormányzat egyeté rté sé t,A szabályozás elté r é rnem volt pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott telmezé se az egyeté rté sijog automatikus megkerümegbí zást), a közoktatási inté zmé nyvezeté sé velkaplé sé ttenné lehet vé . Ezen második forduló eseté n
csolatos feladatok ellátására, Ieqí elPbb eqy é vre - nqilvászinté n é rvé nyesekaz egyeté rté si|og gyakorlásával
nos páIgdut kií rósa né Ikül - vezet beosztás ellátására szóló
kapcsolatban eImondottak: a feleknek kompro,
megbí zás adható a közoktatási inté zmé nymegfelel felm isszum-ké szsé getkell tanú sí taniuk, é s egyeztet
té telekkel rendelkez közalkalmazottiának, Ilyen megel|árást kell folytatniuk.
bí zás hiányában a közoktatási inté zmé nyvezeté sé vel
Az ombudsman azt iavasoita, hogy a felek teremtkapcsolatos feladatokat a köZoktatási inté zmé nyszer- sé k meg akár bizottsági, akár köZöS ké pvisel -testületi
vezeti é s m ködé si szabályzatában meghatározott heülé s kereté ben azt a fórumot, ahol biztosí tott az álláslyettesí té s rendjé ben fogIaltak szerint kell ellátni.
pontok é s é rvek megtárgyalása, é s é rdemi egyezteté s
Az önkormányzat iú nius 27-i dönté se megmutatta,
foJyhat,
nem tudott megegyezni a kisebbsé gi önkormányzattal
az igazgaí ó szemé lyé ben,Ezek után pedig a kormányA konkré t eset lezdrul a problé ma, ynarad
rendelet szerinti egy é ves megbí zatásról kellett dönteniük, amihez már - az önkormányzat é rtelmezé sé ben
A Ha]maiugrai Önkormányzat a lefolytatott egyez- nem kell a kisebbsé gi önkormányzat egyeté rté sé tki- teté s eredmé nyeké nt egy é ves megbí zás kereté ben
ké rnie,
egy, a mindké t fé l számára elfogadható pályázót nevezett ki az iskola é lé re,
Az ombudsman dllásfoqlalása

-

Az ombudsman állásfoglalásában

ré szletes ú tmutatót

adott aZ egyeté rté sijog iogszabályoknak megfelel
gyakorlatáról: fu egyeté rté si|og - ré szletszabályozás
hiányában is - csak bizonyos felté telek é rvé nyesülé se
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Bár a konkré t ügt1 ezzel ideiglenesen megoldódott, naitva ma,
radt a kórdé s: mikor lesz koherens é s egyé rtelrn jogi szabályozás a kisebbsé gek hulturális autonómiához való jogainak bizto-

sí td,sa területé n?

Dr, Regé nyi Eszteí

