Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ikt.szám: VI/B/223-4/2021.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021.
szeptember 27-én (hétfő) 17 óra 00 perckor a Heinek Ottó Közösségi Ház
nagytermében (7100 Szekszárd, Hrabovszky utca 10.) tartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:
Farkas Pál Györgyné elnök,
Töttős Gábor elnökhelyettes,
Cziráki Zoltán képviselő,
Häfner Adél képviselő,
Mikola Péterné képviselő.
Összesen: 5 fő
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Horváth Annamária köznevelési referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívott:
dr. Józan-Jilling Mihály a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok
Szövetsége Egyesület elnöke.
A közmeghallgatáson megjelent 8 állampolgár.

Farkas Pál Györgyné elnök megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 5 tag az ülésen
megjelent, a Képviselő-testület határozatképes, és megnyitja a közmeghallgatást.
Farkas Pál Györgyné elnök: Köszönti a megjelenteket, majd elmondja, hogy a jövőben
igyekeznek tágabb kör számára is meghirdetni az eseményt, majd módosító javaslatot tesz a
napirendre, a közmeghallgatás témájára. Kérdezi, van-e egyéb javaslat a közmeghallgatás
napirendi pontjaira vonatkozóan.

Farkas Pál Györgyné elnök – miután a közmeghallgatás napirendjével kapcsolatban további
javaslat, kiegészítés nem hangzott el – szavazásra teszi fel a módosított napirendet. A
közmeghallgatás módosított témáit a Képviselő-testület – melynek létszáma 5 fő – 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:
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A közmeghallgatás témája:
1. Tájékoztató a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. és 2021. évi
működéséről, pályázati eredményeiről
Előadó: Farkas Pál Györgyné elnök
2. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége szekszárdi
választott tisztségviselőinek bemutatása
Előadó: Farkas Pál Györgyné elnök
3. Bemutató a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tanösvény létesítésével
kapcsolatos terveiről
Előadó: Farkas Pál Györgyné elnök
4. Javaslatok, bejelentések, hozzászólások

1. Tájékoztató a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. és 2021. évi
működéséről, pályázati eredményeiről
Farkas Pál Györgyné elnök: A 2020. évre vonatkozó beszámoló kiegészítését a 2021. évvel
azért tartja indokoltnak, mert a pandémia miatt sok dolog, esemény áthúzódott tavalyról az
idei évre, emiatt így tud teljes képet adni a 2020. évi működésről. Röviden tájékoztat a
pandémia alatt hozott elnöki döntésekről, és legfontosabb eseményként kiemeli, hogy 2021.
január 1-jével a Wunderland Óvoda tulajdonjoga is átkerült a fenntartó és működtető
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Elmondja, hogy 2005 óta, amióta az
intézmény a fenntartásukba került, olyan beruházásokat sikerült végrehajtani, melyek
összértéke meghaladja a 200 millió forintot. Ehhez kapcsolódik az idei nyáron elkészült
fűtéskorszerűsítés, melyet egy 30 millió forintos pályázat tett lehetővé. Átadja a szót Häfner
Adél képviselőnek, a Wunderland Óvoda jelenlegi vezetőjének.
Häfner Adél képviselő, intézményvezető: 2020. évre 17 millió forintot igényeltek fejlesztésre,
melyből 15 millió forintot sikerült elnyerni. Ennek segítségével történt meg az óvoda
világításának korszerűsítése, az udvari mozgásfejlesztő játékok beszerzése, felnőtt
öltözőszekrények és gyermekbútorok vásárlása.
2020-ban benyújtott pályázatuk, mely a 2021. évben tervezett fűtéskorszerűsítésről szólt, 54
millió forintos volt, melyből 30 millió forintot sikerült elnyerni. Ez az összeg elegendő
segítségnek bizonyult ahhoz, hogy megvalósítsák a fűtéskorszerűsítés első ütemét, ami 100
radiátor és sok-sok csővezeték cseréjét jelentette. A korszerűsítés második ütemét, a
hőszivattyús fűtésrendszer megvalósítását jövőre tervezik, ehhez 60 millió forintos
támogatást kívánnak megpályázni.
Farkas Pál Györgyné elnök: Az elhangzottakat megerősítve elmondja, hogy az önkormányzat
egyik legfőbb célja, hogy óvodájukban a nevelés feltételrendszerét minél jobbá tegyék. Ezután
folytatja beszámolóját.
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A 2020-ban önkormányzatuk által kiírt kulturális pályázatokkal kapcsolatban nem történhetett
meg az elszámolás, hiszen a pandémia miatt nem is tudták megtartani ezeket az eseményeket,
ezért az elszámolási határidőket meghosszabbították és 2021-ben nem írtak ki pályázatot.
Az „év pedagógusa” díjat mindenképpen tervezik átadni, mégpedig decemberben, a
kisebbségek, nemzetiségek napján. Ugyanígy tervezik átadni az év tanulója díjat is ünnepélyes
keretek között.
Az iskolások körében meghirdetett rajzpályázatra több mint 150 rajz érkezett (egy 1738-as
történetet dolgoztak fel), ezeket a Babits Mihály Kulturális Központban, kiállításon szeretnék
bemutatni és értékelni.
A Klézli-díjat is átadták a Város Napján, idén Krémer Györgyöt látták erre a kitüntetésre
leginkább érdemesnek.
Beszámol arról is, hogy egy sikeres pályázat segítségével (Gombkötőné Kemény Krisztina)
komoly könyvállományhoz jutottak, kétezer könyvet kaphattak óvodások és általános
iskolások.
Várja a kérdéseket.
Dr. Józan-Jilling Mihály a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége
Egyesület elnöke: Hozzáférése volt egy listához, amelyen láthatta, kik adták már be a
pályázatot a 2022. évi beruházásokra. Ezen nem látott szekszárdi pályázatot. Kérdezi, hogy
megtörtént-e már azóta a pályázat beadása.
Farkas Pál Györgyné elnök: A pályázati határidőt meghosszabbították és az önkormányzat
2021. szeptember 17-én be is adta pályázatát.
Dr. Józan-Jilling Mihály a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége
Egyesület elnöke: Köszöni a megnyugtató választ.

2. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége szekszárdi választott
tisztségviselőinek bemutatása
Farkas Pál Györgyné elnök: A meghívó kiküldése és a közmeghallgatás időpontja között
megtörtént a tisztújítás. Dr. Józan-Jilling Mihály lemondott, új elnökké választották Féhr
Györgyöt. A szövetség kulturális elnökhelyettese Köhlerné Koch Ilona lett, titkára pedig
Krémer György.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

3. Bemutató a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tanösvény létesítésével
kapcsolatos terveiről
Farkas Pál Györgyné elnök: Az önkormányzat már tavaly pályázott volna egy nemzetiségi
tanösvény létrehozására, melynek elsődleges célja az ismeretterjesztés, különösen a
gyermekek számára érdekes formában. Sajnos Szekszárd város elutasította támogatásukat, de
továbbra is szándékukban áll megvalósítani oly módon, hogy minél több embert
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megnyerjenek e cél érdekében. Ezért most egy projektor segítségével bemutatót tart az
elképzeléseikről.
2021-ben Dunabogdány, Mohács és Pécsvárad nyerte el a pályázatot és a lehetőséget, hogy
helyi, egyedi táblák segítségével megvalósíthassa a tanösvények kialakítását. A Szekszárdhoz
eddig legközelebb kialakított tanösvény Bátaszéken található. A táblák kétnyelvűek, QRkóddal ellátottak, kísérőfüzet is tartozik hozzájuk, megjelenésükben kis fa tetőszerkezettel,
UV-védelemmel ellátottak. A város a táblák formáját nem támogatja, a tanösvény
megvalósításának lehetőségét igen.
Dr. Józan-Jilling Mihály a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége
Egyesület elnöke: Szót kér és hozzáteszi, hogy a táblás megvalósítás sehol nem jelentett
gondot, egyedül Szekszárd számít különlegesnek ebben a tekintetben.
Farkas Pál Györgyné elnök: A projektorral bemutatja az egyes táblák témáit, valamint azt is,
hogy hova tervezik helyezni ezeket. Kb. egy kilométeres tanösvényről van szó hét táblával. Az
állomások: templomkert, Bezerédj utca két pontja, Szent Péter és Pál kápolna, zeneiskola,
Deutsche Bühne, borkút.
A hallgatóság tapssal nyilvánítja ki tetszését és támogatását.
Juszt Miklós: Az iránt érdeklődik, hogy nem lehetne-e a Schwäbische Türkei-t átírni Donau
Schwabennek.
Farkas Pál Györgyné elnök: A régiónak ez a hivatalos elnevezése.
Dr. Józan-Jilling Mihály a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége
Egyesület elnöke: Donau Schwaben kifejezés 1845 előtt nem is létezett, a XIX. században
Deutschungarn kifejezés, majd a XX. században Ungarndeutsch lett használatos.
Maga a tanösvény terve óriási munka lehetett, ezért elismerését fejezi ki. Látszik, hogy
szakemberek vettek részt az előkészítésben.
Farkas Pál Györgyné elnök: Köszönetét fejezi ki a segítőknek, többek között Vargáné Rónai
Évának, dr. Töttős Gábornak, Hucker Veronikának és a képviselőknek is. Azt tervezik, hogy a
főbb elemek kiválasztására dr. Kaczián Jánost is megkeresik és felkérik.
Külön érdekesség a tanösvényhez kapcsolódóan, hogy – különösen a gyerekek számára –
igyekeznek családi történetekkel is közelebb hozni a német nemzetiség múltjával és jelenével,
mindennapi életével, Szekszárd fejlődésében játszott szerepével is kapcsolatos ismereteket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el

4. Javaslatok, bejelentések, hozzászólások
Farkas Pál Györgyné elnök: Kérdezi, hogy van-e egyéb közérdekű bejelentés, javaslat, kérés,
hozzászólás, esetleg kérdés a közmeghallgatás résztvevőitől.

4

A közmeghallgatáson az állampolgárok részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem történt, ezért Farkas Pál Györgyné elnök megköszönte a
részvételt és a közmeghallgatást 18 óra 30 perckor berekesztette.

K.m.f.

………………………………………….………....
Farkas Pál Györgyné
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Készítette:

..………….…………………………………..
Töttős Gábor
SZNNÖ elnökhelyettese
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Gábor Ferenc jegyző nevében és megbízásából
ellenjegyzem:

……………………………………………………….
Dr. Horváth Annamária
köznevelési referens, jegyzőkönyvvezető

……………………………………………………….
Dr. Göttlinger István
aljegyző

5

