Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71
Iktatószám: IV. 123-6/2009

JEGYZİKÖNYV
amely készült 2009. június 16-án (kedden) 16 órakor a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.) megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Józan-Jilling Mihály elnök,
Hepp Ádám elnökhelyettes,
Heinek Ottó testületi tag.

Távolmaradását jelezte:

Heimann Zoltán tag.

Tanácskozási joggal megjelent:

Horváth Jánosné SZMJV képviselıje,
Krémer György Tm-i Német Önk. Szövetsége irodavezetı,
Simon Attiláné Wunderland Óvoda vezetıje,
Pappné Dévai Éva Wunderland Óvoda gazdasági vezetıje,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Dr. Kubik Andrea bizottsági referens, jegyzıkönyvvezetı.

Meghívottak:

Töttıs Gábor volt SZNKÖ tag,

Az elnök megállapítja, hogy a 4 tagú testületbıl 3 fı jelen van, az ülés határozatképes. A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat ülését 16 órakor megnyitja.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Köszönti a jelenlévıket. Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
További módosító javaslat nem érkezett.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
2. napirendi pont
A Wunderland Óvoda nyári zárva tartásának felülvizsgálata
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Elıadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetıje
3. napirendi pont:
Javaslat az 5. Számú Általános Iskola nevének módosítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Elıadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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4. napirendi pont:
Tájékoztató a Wunderland Óvoda pályázatáról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
5. napirendi pont:
Javaslat a Wunderland Óvoda intézményvezetıi pályázatának elbírálására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Elıadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: pályázó
6. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Józan-Jilling Mihály: Tájékoztatja a testületet, hogy május 22. és 24. között látogatást tett
Szekszárdon a Wunderland Óvodába a Niermann Stiftung alapítvány délkelet-európai képviselıje. Megtekintette a Wunderland Óvoda KEOP-os pályázatának elıkészítettségi szintjét is.
Május 25. és 27. között volt Tengelicen az Országos Német Kisebbségi Önkormányzat Szociális
Bizottságának a konferenciája, amely a szociális ellátórendszerrel foglalkozott.
Május 26-án a Detsche Bühne-Német Színházban volt egy nagyon fontos premier „Batyus
bál”címmel.
Május 28. és június 1. között került megrendezésre a XIX. Pünkösdi Fesztivál. A fesztivál hivatalos kiértékelése még nem történt meg, de véleménye szerint jól sikerült a rendezvény. Hepp
Ádám alelnök Úr majd kiegészíti az ezzel kapcsolatos beszámolót.
Június 2-án és 9-én a Polgármesteri Hivatalban voltak tárgyalások a Szekszárd – Bietigheim
partnervárosi kapcsolatok 20 éves jubileuma alkalmából. Áprilisban Szekszárdról ment ki egy
delegáció Bietigheimbe, június 26. és 28. között pedig Bietigheimbıl jön egy delegáció Szekszárdra.
Június 5-én a Dienes Valéria Általános Iskolában átadták a Pedagoge des Jahres díjat Mikola
Péternének egy szép és bensıséges hangulatú ünnepségen.
Hepp Ádám: Az idıjárás az idei Pünkösdi Fesztiválon kegyes volt, és az esı nem esett, de hideg volt, fıleg péntek este. A programok jók voltak – talán egy kicsit sok is volt – illetve nem
biztos, hogy jó volt a programok párhuzamossága a Garay téren és a Béla téren, mert nagyon
megosztotta az embereket. A vendéglátósok véleménye szerint a sátrak nincsenek jó helyen a
Béla téren, mert a Garay téren sok vendéglátó egység van, az emberek felfelé menet betérnek a
garay téri vendéglátó egységekbe, és ez nagyon meglátszik a béla téri sátrak fogyasztásán. Erre
jövıre megoldást kell találni, de a rendezvény helyszínét úgy is át kell tenni máshová, mert jö-
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vıre elkezdıdik a Béla tér rekonstrukciója. Mindent leszámítva egy sikeres rendezvényt tudhatnak a magukénak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A testület a beszámolót határozat hozatal nélkül tudomásul veszi.

2. napirendi pont
A Wunderland Óvoda nyári zárva tartásának felülvizsgálata
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Elıadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetıje
Dr. Józan-Jilling Mihály: Tekintettel arra, hogy az Óvoda nagy munkáltok elıtt áll, megkérte
az óvoda vezetıjét, hogy vizsgálja felül az óvoda nyári zárva tartásának kérdését, és készítsen
errıl egy elıterjesztést a testület felé.
Simon Attiláné: Ismerteti az elıterjesztést. A dolgozóktól és a szülıktıl kapott információk
alapján arra a következtetésre jutott, hogy az óvoda nyári zárva tartási idejének módosítása nem
szükséges. Az óvoda nyári zárva tartási idejét már februárban kihirdették, és a szülık már ennek
megfelelıen vették ki a szabadságukat. A kivitelezési munkálatok várhatóan augusztus elején
tudnak megkezdıdni, augusztusban azonban az óvodának már mőködnie kell, ezért azt a megoldást találták, hogy az óvoda augusztustól a munkák befejezéséig a kertvárosi óvoda épületébe
költözik át. A Gyermeklánc Óvodának így a rezsi költség arányos részét ki kell fizetni, de ez
nem jelent plusz költséget.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Megköszöni a tájékoztatót, és egyetért azzal a javaslattal, hogy a
Wunderland Óvoda nyári zárva tartási idejét ne változtassák meg.
További kérdés, hozzászólás nem volt. A testület határozat hozatal nélkül elfogadta az óvodavezetı tájékoztatását.
3. napirendi pont:
Javaslat az 5. Számú Általános Iskola nevének módosítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Elıadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Józan-Jilling Mihály: Támogatja, hogy az 5. Számú Általános Iskola nevet válasszon. Ismerteti az elıterjesztést. Támogatja, hogy az iskola a Baka István nevet kapja.
Heinek Ottó: Javasolja, hogy a határozati javaslatban a „támogatja” szó helyett az „egyetértését
adja ahhoz, hogy...” kifejezés szerepeljen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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34/2009. (VI.16.) SZNKÖ határozat
Az 5. Számú Általános Iskola nevének módosítása
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
egyetértését adja ahhoz, hogy a közgyőlés az 5.
Számú Általános Iskola nevét 2009. augusztus 1-jei
hatállyal
Baka István Általános Iskola
elnevezésre módosítsa.
Határidı: 2009. június 30.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály SZNKÖ elnöke

4. napirendi pont:
Tájékoztató a Wunderland Óvoda pályázatáról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Józan-Jilling Mihály: A napirendi pont keretében a TÁMOP-os és a KEOP-os pályázat
jelenlegi helyzetérıl szeretne beszámolni. A TÁMOP pályázattal kapcsolatosan a szerzıdéskötés megtörtént, a pályázaton 7 millió Ft-ot nyert az óvoda. A pályázat azt a célt szolgálja, hogy
az óvoda egyfajta német nemzetiségi centrum legyen. Megköszöni azoknak a segítségét, akik a
pályázat elıkészítésében részt vettek.
A KEOP-os pályázattal kapcsolatosan tájékoztatja a testületet, hogy a Közbeszerzési Tanácshoz
benyújtásra került a közbeszerzési felhívás. Ezt követıen a kiírást formai okok miatt hiánypótlásra visszaküldték, jelenleg ezeket a hiányosságokat pótolják. A Közbeszerzési Értesítıben
várhatóan ezen a héten jelenik meg a kiírás.A szerzıdéskötés a KEOP közremőködı szervezetével a kiírás megjelenésétıl számított két héten belül várható.
Pappné Dévai Éva: Tájékoztatja a testületet, hogy a tervezet szerint július 25-én lesz a közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
Krémer György: Tájékoztatja a testületet, hogy már több cég felıl érkezett érdeklıdés a
Wunderland Óvoda beruházása iránt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A testület határozat hozatal nélkül elfogadta a
tájékoztatót.
5. napirendi pont:
Javaslat a Wunderland Óvoda intézményvezetıi pályázatának elbírálására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Elıadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: pályázó
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A pályázó, Simon Attiláné a jegyzıkönyv mellékletét képezı nyilatkozat kitöltésével hozzájárult,
hogy a testület a személyét érintı elıterjesztést nyilvános ülésen tárgyalja.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Ismerteti az elıterjesztést. Tájékoztatja a testületet, hogy a
Wunderland Óvoda intézményvezetıjének kinevezésével kapcsolatosan Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyőlésének egyetértési joga van. Megkérdezi Simon Attilánétól,
hogy kívánja-e kiegészíteni valamivel a pályázatát?
Simon Attiláné: A pályázatában a tervei között talán egy kicsit túl sok elképzelés szerepel, de
ezeket a terveket annak tudatában írta le a pályázatában, hogy az óvodában olyan nevelıtestület,
olyan emberek állnak mögötte, akikkel együtt lehet dolgozni, akikkel ezeket a terveket meg lehet valósítani.
Heinek Ottó: Hosszú távú tervei között szerepel a pályázata szerint, hogy olyan német nemzetiségi csoportot szeretne indítani, ahol mindkét óvodapedagógus és a dajka is német nyelven beszél a gyerekekhez. Ehhez megvan a személyi háttér?
Simon Attiláné: Régóta tervezi egy ilyen óvodai csoport indítását. Sajnos a személyi feltételek
még nincsenek meg, és ehhez még sok pénzre lenne szükség.
Heinek Ottó: Felajánlja a helyi és az országos kisebbségi önkormányzat segítségét tárgyi eszközök pl.: könyv, CD, játékok…stb. beszerzésével kapcsolatban, amelyek segítenék a német
nemzetiségi oktatást és nevelést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

35/2009. (VI.16.) SZNKÖ határozat
A Wunderland Óvoda vezetıjének megbízása
1. A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
18. §-a és a 102. § (2) bekezdés e) pontja, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló
11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 11-14. §-ai és a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
rendelkezı 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 5. §a alapján a Wunderland Óvoda magasabb vezetıi
feladatának ellátásával 2009. augusztus 1. napjától
– 2014. július 31. napjáig
Simon Attilánét
bízza meg.
2. Havi illetményét a határozat melléklete szerint
állapítja meg.
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3. A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
felkéri elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidı: 2009. június 30.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály SZNKÖ elnöke

6. napirendi pont:
Egyebek
Simon Attiláné: Tájékozatja a testület, hogy június 26-ára terveznek egy projekt indító napot a
KEOP-os és a TÁMOP-os pályázattal kapcsolatban. Ismerteti a tervezett programokat. Természetesen ez a program még nem végleges, még dolgoznak rajta, csak tájékoztató jelleggel ismertette az a testülettel.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Megköszöni a tájékoztatót, ezzel kapcsolatban még egyeztetnek.

További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök 17 órakor a testület ülését berekeszti.

K. m. f.
Dr. Józan-Jilling Mihály
Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Elnöke
Jegyzıkönyv hitelesítı:
Hepp Ádám
elnökhelyettes
Készítette:
Dr. Kubik Andrea
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı
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