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1. HIVATALI HÍREK
LdU Aktuell
MNOÖ Közgyűlés – 2013.06.29.
2013. június 29-ei budapesti ülésén az MNOÖ Közgyűlése az
alábbi napirendi pontokat tárgyalta:
1. Döntés szolgálati lakás felújításáról, tetőjavításról és
pótmunkák elvégzéséről a DDOP pályázat kapcsán
2. Deutsches Haus Kft tagi kölcsön
3. MNOÖ 2013.évi költségvetésének 1. módosítása
4. MNOÖ 2013. évi közbeszerzési tervének módosítása
5. MNOÖ vagyongazdálkodás szabályzata
6. EU önerőalapba támogatási kérelem újbóli benyújtása
7. MNOÖ Hivatala SZMSZ módosítása
8. Koch Valéria Iskolaközpont és Friedrich Schiller Gimnázium
Alapító Okiratának módosítása
9. Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja
Alapító Okiratának módosítása
10. Iskolai tanulócsoportok, óvodai csoportok és létszám
engedélyezése a 2013/2014. tanévben
11. Koch Valéria Iskolaközpont menza étkezési díjairól döntés
12. Friedrich Schiller Gimnázium ingatlan átvétele
13. Koch Valéria Iskolaközpont ingatlan átvétele
14. BMI „Ausstattung von Kulturgruppen” pályázati döntés
15. „Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum” díj
adományozásáról szóló szabályzat módosítása
16. DBU műsorterv a 2013/14-es szezonra
17. Tájékoztató a nemzetiségek parlamenti képviseletéről a
2014-es választások kapcsán
18. Állásfoglalás a települési nemzetiségi önkormányzatok
egyetértési jogáról a helyi pedagógiai programok kapcsán
19. Határozat az elnök jutalmáról
20. Határozat a helyi óvoda átvételéről Ófalu és Hidas Német
Nemzetiségi Önkormányzata által
21. Pályázati kiírás MNOÖ Hivatala hivatalvezetői állásra,
határozat a hivatalvezető munkaviszonyának közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről, megbízás
hivatalvezetői teendők ideiglenes ellátására
22. Egyebek
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Schubert Olívia elbúcsúzott
LdU
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Aktuell
Július 1-jével távozott az MNOÖ hivatalvezetője.
Schubert Olívia 2007-től vezette az MNOÖ Hivatalát.
Hivatalvezetőként számos új ötlettel és fiatalos lendülettel
gazdagította az Önkormányzat munkáját.
Az MNOÖ Közgyűlése a hivatalvezetői állásra pályázatot írt ki és
az új hivatalvezető kinevezéséig Pfiszterer Angelikát bízta meg a
Hivatal vezetésével.
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2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
LdU Aktuell
Herbert O. Zinell látogatása a HdU-ban
2013. június 19-én Dr. Herbert O. Zinell, a baden-württembergi
belügyminisztérium államtitkára látogatást tett a Magyarországi
Németek Házában Budapesten.
Zinell urat Schubert Olívia, az MNOÖ hivatalvezetője, Hucker
Mónika, a Neue Zeitung menedzsere és Beck Artúr, a Deutsches
Haus Kft. ügyvezetője fogadta. A vendégek tájékoztatást kaptak a
magyarországi német szervezetekről valamint a ház történetéről
és betekintést nyertek a Neue Zeitung szerkesztőség munkájába.
Forrás: Neue Zeitung

Az Európai Népcsoportok Föderális Uniójának 58. éves
kongresszusa
Az európai kisebbségek/népcsoportok autonómiájának és
önkormányzatának lehetőségei, illetve az európai kisebbségek
„Nem vagy egyedül! 1 millió aláírás Európa sokszínűségéért”
elnevezésű kezdeményezése volt az Európai Népcsoportok
Föderális Uniója (FUEV) 58. kongresszusának központi témája,
amelyre június 19-23. között a dél-tiroli Brixenben került sor.
A kongresszus házigazdája a Dél-Tiroli Néppárt volt. A
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatát Heinek Ottó
elnök képviselte. Az európai nemzeti kisebbségek legnagyobb
ernyőszervezetének találkozóján összesen 220 képviselő vett
részt.
Forrás: Neue Zeitung

„A német, mint a német kisebbségek identitásnyelve“ –
Konferencia Nagyszebenben
Június 16. és 18. között Nagyszebenben (Románia) került
megrendezésre a „Német, mint a német kisebbségek
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identitásnyelve” című konferencia, amelyen több mint
kilencvenen vettek részt a kelet-, közép kelet- és délkelet-európai
országokban valamint a volt Szovjetunió utódállamaiban élő
német kisebbségek, illetve a német szövetségi minisztériumok és
a német közvetítő szervezetek (Külföldi Kulturális Kapcsolatok
Intézete, Goethe Intézet, Baden Württemberg Duna-menti
Svábok Kulturális Alapítványa) képviseletében.
A konferencia a Német Szövetségi Belügyminisztérium, a
Külügyminisztérium, a Hanns-Seidel-Alapítvány és a Romániai
Németek Demokratikus Fóruma közös szervezésében valósult
meg. A lengyelországi, szlovákiai, horvátországi, csehországi,
oroszországi, kazahsztáni, üzbegisztáni, ukrajnai, kirgizisztáni,
szerbiai, romániai és magyarországi német kisebbség képviselői
valamint a német partnerek az alábbi témákat vitatták meg: a
kisebbségek támogatásának és nyelvi képzésének politikai
aspektusai, nyelvi képzési kínálat, ill. a német kisebbség oktatási
rendszere, ahol a „Gyökerek és szárnyak” című magyarországi
német oktatási koncepció is bemutatásra került.
A konferencián részt vett Englenderné Hock Ibolya, az MNOÖ
Oktatási Bizottságának elnöke és Dr. Brenner Koloman, MNOÖ
Közgyűlésének tagja.
Forrás: Neue Zeitung

Német jogi gyakornokok látogatása az MNOÖ Hivatalában
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata évek óta
sikeres együttműködést folytat a moveo-studienreisen Kft-vel,
ennek keretében jogi gyakornokokat fogad a Német Szövetségi
Köztársaság egész területéről.
2013. június 6-án és 12-én egy-egy jogi gyakornokcsoport
látogatta meg az MNOÖ Hivatalát, hogy a magyarországi
kisebbségpolitikáról, az MNOÖ munkájáról és az új törvényekről
kapjon tájékoztatást. A csoportot az MNOÖ hivatalvezetője, ill.
oktatási referense, Schubert Olívia és Sax Ibolya fogadták.
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3. OKTATÁS
Állásfoglalás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény 2013. évi módosításával kapcsolatban
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése
2013. június 29-ei ülésén a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény 2013. évi módosításával kapcsolatban az alábbi
állásfoglalást hozta:
Az MNOÖ Közgyűlésének 55/2013 (06.29.) számú határozata:
Tárgy: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
2013. évi módosításával kapcsolatos állásfoglalás
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése
tiltakozik Magyarország Országgyűlése által elfogadott 2013. évi
LV. törvény azon rendelkezése ellen, mely a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84.§ (9) bekezdésének
módosításával megszüntette a települési nemzetiségi
önkormányzatok egyetértési jogát a nemzetiségi közoktatási
intézmények pedagógiai programjai elfogadása során.
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése
minden olyan jogalkotást sérelmez, amely a nemzetiségi
közösségek együttdöntési jogait szűkíti, illetve az anyanyelvi
oktatást érintő minden korlátozást, jog megvonást a nemzetiségi
közösségek autonómiája csorbításaként értékel. A
Magyarországon élő nemzetiségi közösségeknek - hasonlatosan a
határon kívül élő magyar közösségeknek - joguk van az
anyanyelvhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához, az
anyanyelvű oktatáshoz.
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4. PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK
MNOÖ Hivatala hivatalvezetői állásának kiírása
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A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése
pályázatot hirdet a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata Hivatala hivatalvezetői állása betöltésére.
Pályázati feltételek:
igazgatásszervezői végzettség vagy
állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy
okleveles közgazdász képesítés vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés;
szakmai gyakorlat,
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
felsőfokú német nyelvtudás,
magyarországi német közösséghez tartozás.
Előnyt jelent:
angol nyelvtudás, közigazgatási szakvizsga, vezetői gyakorlat,
német nemzetiségi közéleti tevékenység, B-kategóriás
gépjárművezetői engedély
Az állás három hónapos próbaidőhöz van kötve.
A pályázatokat a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata Közgyűlése bírálja el.
Az állás legkorábban 2013. szeptember 01. napjától tölthető
be.

Készítette:
Pfiszterer Angelika,
1026 Budapest, Júlia u. 9.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást kérni
Heinek Ottó elnöktől a
06-1-212-9151 –es telefonszámon, vagy az
ldu@ldu.hu email címen lehet.
A pályázatokat német nyelven legkésőbb 2013. július hó 30.
napjáig beérkezőleg írásban kell benyújtani. A pályázónak be kell
mutatnia a munkakörrel kapcsolatos elképzeléseit, illetve
mellékelnie kell végzettségét, szakképzetségét igazoló
okmányainak másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványát.
A pályázatokat személyesen a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata székházában a 1026 Budapest, Júlia u. 9. sz.
alatt, vagy postán a H-1537 Budapest, Pf.: 348 postacímre lehet
benyújtani.
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