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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy Ágfalván a
Nemzetiségi Önkormányzat pályázatokon
jelentős összeget nyert a helyi iskola
felújítására
és
korszerűsítésére.
Álláspontja szerint, a pénzek felhasználása
nem transzparens módon történik.
Sérelmezi,
hogy
a
nemzetiségi
önkormányzat az iskola vezetésével és
felújításával
kapcsolatos
irányítási
jogosultságát a polgármesterre átruházta,
aminek következtében az iskola vezetése
és a tanárok jelentős hányada felmondott.
Bejelentő
kifogásolja,
hogy
a
polgármester, mind a közösségi médiában,
mind plakátok kihelyezésével felhívást
intézett
a
lakossághoz,
hogy
határolódjanak el azoktól a lakosoktól, aki
törvényes eszközökkel felléptek annak
érdekében,
hogy
a
nemzetiségi
önkormányzat működése átláthatóbbá
váljon. Sérelmezi továbbá a nemzetiségi
önkormányzat elnökének egyes pénzügyi
jellegű döntéseit is.

lezárt

Az ügyben eljárásra jogosult Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a
továbbiakban: Kormányhivatal) a közérdekű bejelentésben foglaltakat megvizsgálta.
Megírta, hogy Ágfalva Község Nemzetiségi Önkormányzata az EFOP 4.1.5-16
Köznevelési Intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázaton nyert vissza nem
térítendő támogatást az általános iskola fejlesztésére. A pályázat alapján elnyert összeg
felhasználásának, a projekt szakmai és pénzügyi megvalósításának vizsgálatára a
Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogköre nem terjed ki. A projekt
megvalósításáról az Önkormányzat az Irányító Hatóság (EMMI) felé tartozik
beszámolási kötelezettséggel. A Kormányhivatal hatósági eljárás keretében vizsgálta az
iskola alkalmazási feltételeit, ennek keretében megállapította, hogy az iskola
vezetésének és a tanári kar jelentős részének a jogviszonya közös megegyezéssel szűnt
meg, ennek okát a hatósági eljárásban nem sikerült feltárni. A Kormányhivatal a
lefolytatott hatósági ellenőrzés alapján megállapította, hogy a Nemzetiségi
Önkormányzat a 2020/2021. tanévben a jogszabályi előírásokat betartva működteti az
iskolát, jogszabálysértést nem tárt fel. A Kormányhivatal tájékoztatást adott arról, hogy
a polgármester közösségi médiában közzétett bejegyzéseinek vagy közterületen
kihelyezett üzeneteinek a vizsgálatára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdése alapján a Kormányhivatal
törvényességi felügyeleti jogköre nem terjed ki. A Kormányhivatal megállapította, hogy
az Elnök a sérelmezett pénzügyi határozatban a Nemzetiségi Önkormányzat közérdekű
adatainak közzétételi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges pénzeszköz Önkormányzat
részére történő átadásáról döntött, így a határozat tekintetében jogszabálysértés nem volt
megállapítható.

