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Arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetiségek ter-
mészetes részei a magyar nemzetnek, fontos, hogy 
meg is maradjanak és továbbadják nyelvüket, kultú-
rájukat. Ezt ismerte fel a kormány, amely tíz év alatt 
ötszörösére növelte a nemzetiségek támogatását, és 
intézményeket adott át fenntartásukba. Az államtit-
kár emlékeztetett arra, hogy 2010-ben a helyi nemzeti-
ségi önkormányzatok kezelésében mindössze öt köznevelé-
si intézmény volt, s most ez a szám már hatvanhat.

Úgy vélte, a fenntartóváltás felelősséggel is jár, 
ezért nyújtják a felújítási támogatást, ami negyven-
kilenc fenntartó hatvan intézményét érinti tizenhárom 
megyében. Ötvenöt német, egy horvát és négy szlo-
vák nemzetiség által fenntartott intézmény újul meg 
ebben az évben.

Az államtitkár a kevesebb, mint háromezer lako-
sú Pusztavámmal kapcsolatban közölte: az elmúlt 
években az ottani német nemzetiségi óvoda húsz-
millió forint támogatást kapott, idén pedig hatmil-
liót, amit fűtéskorszerűsítésre költ, míg a német 
nemzetiségi iskola korábban huszonkilenc milliót 
kapott, idén pedig hetvenmillió forinthoz jut felújí-
tásra. A kis közösségek számára az iskola a megma-
radás kulcsa.

Ritter Imre német nemzetiségi országgyűlési kép-
viselő hangsúlyozta, 2013-ban vált lehetővé, hogy 
helyi nemzetiségi önkormányzatok átvegyenek köz-
nevelési intézményeket, 2017-ben a vagyonkezelői 
jogokat, tavaly pedig a tulajdonjogokat is megkap-
ták, ami tiszta jogviszonyokat teremtett. Elmondta, 
hogy az intézmények fejlesztésére 2016-ban 85 mil-
lió forintos keret állt rendelkezésre, ami mostanra 
1,3 milliárdra nőtt. Fontosnak nevezte, hogy nem 
egyszeri támogatásról van szó, hanem azt minden 
évben meg fogják kapni. 

Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője ki-
emelte, hogy a pusztavámi német nemzetiségi ön-
kormányzat 2016-ban vette át az óvodát és bölcsődét, 
2018-ban pedig az iskolát, és minőségi változást hoz-
tak az intézmények életébe.

Gerlinger Tibor, a Pusztavámi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke közölte, hogy 2016 és 2020 
között 58 millió forint fejlesztési támogatást kaptak, 
ebből az óvodában belső nyílászárókat és fűtéscsö-
veket cseréltek, az udvaron tereprendezést végeztek, 
új kerítés és parkolók épültek, valamint udvari játé-
kokat szereztek be. Az általános iskolában egyebek 
mellett az összes mosdót teljesen felújították, a belső 
udvaron nyílászárókat cseréltek, szigeteltek, füvesí-
tettek.
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A kormánynak fontos a nemzetiségek 
megmaradása

2021. évi fenntartói támogatások

A
A kormány döntése értelmében, 2021-ben mindösszesen 1,356 milliárd forintból újul-
nak meg a helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és kul-
turális intézmények – jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kap-
csolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós, a Fejér megyei Pusztavámon tartott 
sajtótájékoztatóján.

RKÖ Z Ö S E U Ó P ÁN K

Ebben az évben 
a következő települések 
nemzetiségi 
önkormányzatai 
által fenntartott 
köznevelési és kulturális 
intézmények nyertek 
támogatást:

Ágfalva, Baj, Bakonynána, Balatoncsicsó, Bátaszék, 
Békéscsaba, Biatorbágy, Bóly, Budakalász, Budakeszi, 
Budajenő,  Budaörs, Császártöltés, Csolnok, Csorvás, 
Fertőrákos, Geresdlak, Györköny, Gyula, Hajós, Harta, 
Hercegkút, Hőgyész, Jásd, Kesztölc, Kismaros, Kistarcsa, 
Kópháza, Mány, Márkó, Mátraszentimre, Mecseknádasd, 
Mezőberény, Miske, Mosonmagyaróvár, Nagybörzsöny, 
Nagymaros, Nemesnádudvar, Nézsa, Ófalu, Pécsvárad, 
Piliscsaba, Pilisvörösvár, Pusztavám, Rajka, Rátka, 
Sámsonháza, Solymár, Sopron, Szajk, Szarvas, Szár, 
Szekszárd, Székelyszabar, Szendehely, Szombathely, 
Taksony, Tarján, Tata, Tatabánya, Tótkomlós, Törökbálint, 
Újbarok, Újhartyán, Úrkút, Vaskút, Vállaj, Városlőd, Vecsés, 
Véménd, Visegrád.


