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

Ikt.szám: VI/B/223-1/2021.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021.
június 21-én (hétfőn) 15 óra 00 perckor a Heinek Ottó Közösségi Ház
tárgyalótermében (7100 Szekszárd, Hrabovszky utca 10.) tartott rendes, nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:
Farkas Pál Györgyné elnök,
Cziráki Zoltán képviselő,
Häfner Adél képviselő,
Mikola Péterné képviselő.
Összesen: 4 fő
Távolmaradt:
Töttős Gábor elnökhelyettes.
Tanácskozási joggal megjelent:
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
Csanda Gyöngyi gazdasági vezető,
dr. Horváth Annamária köznevelési referens, jegyzőkönyvvezető.

Farkas Pál Györgyné elnök köszönti a megjelenteket. Külön köszönti a polgármesteri hivatal
ügyintézőit. Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintézővel hosszabb ideje
dolgoznak együtt, dr. Horváth Annamária köznevelési referensként többször vett részt
üléseken, de mostantól jegyzőkönyvvezetőként is segíti a munkát. Csanda Gyöngyi megbízott
gazdasági vezetőnek is köszöni, hogy elvállalta az óvoda gazdasági feladatainak
koordinálását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 tagja az ülésen megjelent, a
Képviselő-testület határozatképes, és megnyitja az ülést.

Farkas Pál Györgyné elnök: Reméli, hogy Töttős Gábor elnökhelyettes csatlakozni fog, de –
távollétére tekintettel – felkéri Häfner Adél képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kéri, hogy
a Képviselő-testület adja egyetértését.
A Képviselő-testület – melynek létszáma 4 fő – 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett,
határozathozatal nélkül elfogadta Häfner Adél képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
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Farkas Pál Györgyné elnök: Köszöni a döntést és azt, hogy Häfner Adél képviselő elvállalta a
feladatot. Kérdezi, van-e valakinek a napirendre vonatkozóan kiegészítése, javaslata.
Häfner Adél képviselő: Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet a Wunderland Óvodában
történt államkincstári ellenőrzés eredményéről.
Farkas Pál Györgyné elnök: Az ülés megkezdéséig két kérelem érkezett hozzá a kulturális
pályázaton elnyert összegek felhasználásával és elszámolásával kapcsolatban. Ebben kéri a
képviselő-testület döntését, szükség esetén a támogatói okiratok módosítását.
Kéri továbbá, hogy szülessen döntés az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartási adatainak
módosításáról – az ok ismertetésére felkéri Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi
ügyintézőt.
A Wunderland Óvoda fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban a Beszerzési és Jogi Osztály
tájékoztatása szerint szintén határozatot kell hozni közbeszerzési pályázat indításáról.
Megjegyzi, hogy a pályázat lezárását követően rendkívüli ülésen szükséges majd dönteniük a
nyertes pályázó megbízásáról.
Farkas Pál Györgyné elnök – miután a napirenddel kapcsolatban további javaslat,
kiegészítés nem hangzott el – szavazásra teszi fel az elhangzottakkal kiegészített napirend
elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület – melynek létszáma 4 fő – 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az alábbiak szerint:

NAPIREND
1. A veszélyhelyzetben hozott elnöki döntések jóváhagyása
(1. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
2. A Wunderland Óvoda pedagógiai programjának módosítása
(2. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Häfner Adél intézményvezető, képviselő
3. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
módosítása
(3. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
4. A közmeghallgatás időpontjának meghatározása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
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5. A Magyar Államkincstárnak a Wunderland Óvodát érintő hatósági ellenőrzése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Häfner Adél képviselő
6. Támogatói okiratok módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
7. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartási adatainak
módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
8. „Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda fűtéskorszerűsítési feladatainak
ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
indítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
9. Egyebek

1. A veszélyhelyzetben hozott elnöki döntések jóváhagyása
Farkas Pál Györgyné elnök: Ismerteti az előterjesztést. Tájékoztat arról, hogy a határozatok
elérhetőek és láthatóak az önkormányzat honlapján. A 27/2021. (V. 31.) számú határozatot,
mely kitüntetés odaítéléséről szól, csak augusztus végén kívánják nyilvánossá tenni az
ünnepélyes átadással egyidejűleg.
Külön ismerteti a 4/2021. (I. 29.), a 12/2021. (III. 8.), a 20/2021. (V. 7.), valamint a 26/2021.
(V. 31.) határozatokat, bár korábban is mind ismertek voltak a képviselő-testület tagjai előtt.
Kérdezi, van-e hozzászólás, javaslat, kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Farkas Pál Györgyné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta
a következő határozatot:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
28/2021. (VI. 21.) határozata
a veszélyhelyzetben hozott elnöki döntések
jóváhagyásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
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jóváhagyja elnökének a képviselő-testület nevében a
veszélyhelyzet ideje alatt hozott 1/2021. (I. 21.), 2-6/2021.
(I. 29.), 7/2021. (II. 9.), 8-9/2021. (II. 23.), 10-12/2021. (III.
8.), 13-14/2021. (III. 25.), 15/2021. (IV. 14.), 16-21/2021.
(V. 7.), 22-27/2021. (V. 31.) számú határozatait.
Határidő: 2021. június 21.
Felelős:
Farkas Pál Györgyné elnök

2. A Wunderland Óvoda pedagógiai programjának módosítása
Farkas Pál Györgyné elnök: Felkéri Häfner Adél képviselőt – úgy is, mint az intézmény
vezetőjét – az előterjesztés ismertetésére.
Häfner Adél képviselő: Részletesen ismerteti az előterjesztést, a pedagógiai program
módosításának indokait és a konkrét módosításokat.
Farkas Pál Györgyné elnök: Köszöni a részletes tájékoztatást. Kérdezi, valóban elérhető-e az
óvodában a nemzetiségi nyelv 70 %-os használata a gyermekek számára. Igen magas
elvárásnak tűnik ez.
Häfner Adél képviselő: A tapasztalataik azt mutatják, hogy igen, elérhető ez a cél.
Farkas Pál Györgyné elnök: Az iskolákkal szemben is létezik ilyen elvárás?
Mikola Péterné képviselő: Iskolák esetében a nyelvhasználat tantárgyakra van lebontva, a
tantárgyak oktatásánál kell meghaladni az 50 %-ot. Hogy a nyelvhasználatra vonatkozóan is
van-e ilyen elvárás, annak utána kell néznie.
Häfner Adél képviselő: A normatívaigénylés miatt – amennyiben a legmagasabb összegű
finanszírozást szeretnék elérni – ezt a nyelvhasználati szintet bizonyítaniuk is kell.
Cziráki Zoltán képviselő: Ezt az iskolaérettséggel együtt vizsgálják?
Häfner Adél képviselő: Az óvodába lépéskor és aztán évente egyszer, áprilisban mérik az előző
évi mérés eredményeihez képest.
Cziráki Zoltán képviselő: Ő szülőként nagyon elégedett, úgy látja, gyermeke nyelvtudása sokat
fejlődött, sok dalt, mondókát ismer, és ismeri a gyakran előforduló, hétköznapi kifejezéseket
is.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Farkas Pál Györgyné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület – melynek létszáma 4 fő – 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és
meghozta a következő határozatot:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
29/2021. (VI. 21.) határozata
a Wunderland Óvoda pedagógiai programjának
módosításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
1.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Wunderland Óvoda Pedagógiai Programjának 2021.
szeptember hó 1. napján hatályba lépő módosításával
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és
formában egyetért;
Határidő: 2021. június 21.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

2.

felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozatot az intézmény
vezetőjének küldje meg.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

3. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Farkas Pál Györgyné elnök: Az előterjesztés nagyon jól összefoglalja a módosításokat,
melyeket ismertet. Egyelőre vannak még kérdések a jövőre nézve, például, hogy az ülésterem
díja marad-e a továbbiakban, de összességében az önkormányzat költségvetése megfelelő.
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Megjegyzi, hogy a tartalékot nem
kötelező elkölteni.
Farkas Pál Györgyné elnök: Az óvodát érintő nagy beruházás miatt elképzelhető, hogy majd
hozzá kell nyúlni és módosítani kell.
Csanda Gyöngyi gazdasági vezető: Az óvoda költségvetésében 14 millió Ft-ot építettek be a
felújításra.
Tájékoztat arról, hogy a 2021. évi normatívaigénylés kissé túlzó volt, most készítette el a
meglehetősen nagy összegű, 14 millió Ft körüli lemondást. A túligénylés a gyermeklétszám
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csökkenése és az étkezést érintő téves létszámadat miatt fordulhatott elő. A nemzetiségi
pótlék esetében is jelentkezett 1 fő eltérés.
Farkas Pál Györgyné elnök: Ezek a számok a mellékletben is látszanak. Kérdezi, van-e egyéb
kérdés, hozzászólás.
Tudni szeretné azt is, megfelelően működik-e már az ASP rendszer.
Csanda Gyöngyi gazdasági vezető: Kezdenek lassan belejönni a használatába.
Farkas Pál Györgyné elnök: Köszöni, hogy a költségvetést sikerült most így összeállítani.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Farkas Pál Györgyné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag
elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
30/2021. (VI. 21.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021.
évi költségvetéséről szóló
9/2021. (II. 23.) határozat módosításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Szekszárdi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
2021.
évi
költségvetéséről szóló 9/2021. (II. 23.) határozatát (a
továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
1. Határozat II. 1-2. pontjai helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„1. A Képviselő-testület a Szekszárdi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
2021.
évi
költségvetésének
a) bevételi főösszegét 337 526 ezer Ft-ban
b) kiadási főösszegét 337 526 ezer Ft-ban
állapítja meg.
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2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás
a) működési célú összegét: 292 226 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú összegét: 45 300 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
2. Határozat II. 9. pontja
rendelkezések lépnek:

helyébe

az

alábbi

„9. A Képviselő-testület a 2021. évi
a) általános tartalék előirányzatát 10 007 ezer Ftban,
b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ftban
állapítja meg.”
3. Határozat mellékletei
módosulnak:

az

alábbiak

szerint

(1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I.
mérlege lép.
(2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat
I.A. mérlege lép.
(3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat
I.B. mérlege lép.
(4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1.
melléklete lép.
(5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2.
melléklete lép.
(6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3.
melléklete lép.
(7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4.
melléklete lép.
(8) Határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5.
melléklete lép.
(9) Határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6.
melléklete lép.
(10) Határozat 7. melléklete helyébe jelen
határozat 7. melléklete lép.
(11) Határozat 8. melléklete helyébe jelen
határozat 8. melléklete lép.
4. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
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5. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.
Határidő: 2021. június 21.
Felelős:
Farkas Pál Györgyné elnök

4. A közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Farkas Pál Györgyné elnök: A jogszabály szerint évente legalább egy közmeghallgatást kell
tartani. Tavaly szeptemberben került rá sor, idén is egy szeptemberi időpontot gondol célszerű
választásnak. Jó megoldás lehetne, ha az egyesületi ülést és a közmeghallgatást egy napra
lehetne ütemezni. A megyei közgyűlés várható időpontja 2021. szeptember 6., javasolja ezért
a 2021. szeptember 27-i dátumot kitűzni, 17 órától.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Farkas Pál Györgyné elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a Képviselő-testület –
melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadott.

5. A Magyar Államkincstárnak a Wunderland Óvodát érintő hatósági ellenőrzése
Farkas Pál Györgyné elnök: Átadja a szót Häfner Adélnak.
Häfner Adél képviselő: A Magyar Államkincstár 2021. május 17. és 2021. június 4. között
teljes, átfogó hatósági ellenőrzést tartott a Wunderland Óvodában. A 2020. évre vonatkozóan
vizsgálták az igénybe vett támogatások jogszerű felhasználását.
A jegyzőkönyv megállapításai szerint jogsértést nem tapasztaltak.
Megállapították viszont, hogy 799 ezer Ft többlettámogatásra még jogosult az intézmény,
melynek oka, hogy 18,6 pedagógus támogatására voltak jogosultak (18-ra igényeltek), illetve
több gyermek étkezett ingyenesen, mint tervezték.
Az ellenőrök két további hiányosságot tapasztaltak: SNI logopédia ellátására nem köthető
megállapodás, csak óraadót lehet alkalmazni, továbbá a gyermekétkeztetés mikéntjét
(helyben étkezés, illetve elvitel) a házirendben kell szabályozni.
Egyéb hiányosság a jegyzőkönyv szerint nem volt.
Farkas Pál Györgyné elnök: Köszöni a tájékoztatást. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás.
Kissé furcsának találja, hogy az étkeztetést házirendben kell szabályozni, és az is kérdéses,
hogyan lehetne óraadással megoldani a logopédiai ellátást, hiszen a logopédusok a
szakszolgálati intézmény teljes állású alkalmazottai.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Farkas Pál Györgyné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület – melynek létszáma 4 fő – 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és
meghozta a következő határozatot:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
31/2021. (VI. 21.) határozata
a Magyar Államkincstárnak a Wunderland Óvodát érintő
hatósági ellenőrzéséről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Magyar Államkincstár által végzett – a Wunderland
Óvoda által ellátott feladatok alapján a fenntartót a 2020.
évben megillető támogatások elszámolásának és
felhasználásának jogszerűségére vonatkozó – ellenőrzése
eredményéről szóló intézményvezetői tájékoztatót
megköszöni és tudomásul veszi.
Határidő: 2021. június 21.
Felelős:
Farkas Pál Györgyné elnök

6. Támogatói okiratok módosítása
Farkas Pál Györgyné elnök: A 2020. évi kulturális pályázaton támogatást nyert négy egyesület
közül kettő, a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület és a Sternlein
Egyesület jelezte, hogy a járvány és a veszélyhelyzet miatt a módosított határidőre, 2021.
augusztus 31-ig sem tudta és tudja megvalósítani a pályázati támogatásban részesített,
tervezett programokat, így az elnyert összegről sem tudnak maradéktalanul elszámolni. Eddig
az önkormányzat sem írt ki újabb pályázatot, mivel arra csak az elszámolást követően lehetne
pályázni.
Mikola Péterné képviselő: Egyesülete, a Mondschein az elnyert támogatást a karnagy és a
zenei kíséret díjazására tervezte felhasználni, de a vírushelyzet miatt a próbák és a fellépések
is elmaradtak, ezért az összeg egy része megmaradt. Segítene, ha a felhasználás határideje ez
év végére módosulna.
Farkas Pál Györgyné elnök: Javasolja a felhasználási határidők 2021. december 31-re, az
elszámolási határidők 2022. január 31-re történő módosítását.
Dr. Horváth Annamária köznevelési referens, jegyzőkönyvvezető: A Sternlein Egyesület kérte
a támogatás céljának módosítását is. Azt kérték, hogy a most hétvégén megvalósult
kirándulásukra vonatkozó elszámolást kiegészíthessék Kalocsa nevezetességeinek
megtekintésével is. Belépőjegyekkel tudnának elszámolni.
Farkas Pál Györgyné elnök: Kérdezi, van-e egyéb kérdés, hozzászólás.
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Mikola Péterné képviselő: Bejelenti
döntéshozatalban nem vesz részt.

személyes

érintettségét,

melynek

okán

a

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikola Péterné képviselő bejelentését a Képviselő-testület 3 további jelen levő tagja
egyhangúlag tudomásul vette.

Farkas Pál Györgyné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület – melynek létszáma 4 fő – 3 igen szavazattal elfogadott, és meghozta a következő
határozatot:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
32/2021. (VI. 21.) határozata
támogatói okiratok módosításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
I.

a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus
Egyesület I/F/245-4/2020. számú okirattal módosított
I/F/245-3/2020. számú támogatói okiratát az
egyesület elnökhelyettesének kérelmére a következők
szerint módosítja:
1. „4.3. Felhasználási határidő: 2021. december 31.
napja.”
2. „4.4. Elszámolási határidő: 2022. január 31. napja.”;
Határidő: 2021. június 21.
Felelős:
Farkas Pál Györgyné elnök

II.

a STERNLEIN Egyesület I/F/249-4/2020. számú
okirattal
módosított
I/F/249-3/2020.
számú
támogatói okiratát az egyesület elnökének kérelmére
a következők szerint módosítja:
1. „4.3. Felhasználási határidő: 2021. december 31.
napja.”
2. „4.4. Elszámolási határidő: 2022. január 31. napja.”,
továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a támogatói okirat
4.1.
pontjában
meghatározott
„Spinnstube
megrendezésének támogatása” célra elnyert
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részösszeget a pályázó a kalocsai látnivalók
megtekintésével kibővített „Kirándulás költségeinek
támogatása” célra használja fel;
Határidő: 2021. június 21.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
III. felhívja a polgármesteri hivatal Önkormányzati és
Szervezési Igazgatóságának vezetőjét a támogatói
okiratok módosításának elkészítésére, az elnököt
pedig azok aláírására.
Határidő: 2021. július 15.
Felelős:
Farkas Pál Györgyné elnök
dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

7. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartási adatainak
módosítása
Farkas Pál Györgyné elnök: Átadja a szót Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi
ügyintézőnek.
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzat 2021. évi
feladatalapú támogatásának felhasználását a számvitelben elkülönítetten kell nyilvántartani.
Ennek megvalósításához szükséges a „084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és
támogatása” kormányzati funkció bejegyzése a törzskönyvi nyilvántartásba.
Farkas Pál Györgyné elnök: Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Farkas Pál Györgyné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta
a következő határozatot:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
33/2021. (VI. 21.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
törzskönyvi nyilvántartási adatainak módosításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
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1.

az alábbi kormányzati funkció felvételéről dönt a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
törzskönyvi nyilvántartásába:
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és
támogatása;
Határidő: 2021. június 21.
Felelős:
Farkas Pál Györgyné elnök

2.

felhívja a jegyzőt, hogy a kormányzati funkciónak a
törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős:
dr. Gábor Ferenc jegyző

8. „Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda fűtéskorszerűsítési feladatainak
ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás indítása
Farkas Pál Györgyné elnök: Az óvoda fűtéskorszerűsítésének megvalósítása miatt a képviselőtestületnek pályázati eljárás indításáról kell döntenie. Ismerteti a Beszerzési és Jogi Osztály
által előkészített határozati javaslatot.
Häfner Adél képviselő: A folyamatot a lehető leghamarabb el kell indítani, hogy
megkezdődhessenek a munkálatok. Ellenkező esetben félő, hogy a fűtési szezon kezdetére
nem lesznek készen a feladattal.
Farkas Pál Györgyné elnök: Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény, kérdés.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Farkas Pál Györgyné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta
a következő határozatot:

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
34/2021. (VI. 21.) határozata
„Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda
fűtéskorszerűsítési feladatainak ellátására” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás indításáról
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A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
1.

jóváhagyja a „Vállalkozási szerződés a Wunderland
Óvoda Fűtéskorszerűsítési feladatainak ellátására”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás ajánlattételi felhívását, az aláírandó
vállalkozási szerződéstervezetet és az eljárás
megindítását;
Határidő: 2021. június 21.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

2.

az 1. pont szerinti beszerzési eljárás ajánlattételi
határidejét az ajánlattételi felhívás kiküldésétől
számítva 3 munkanapban határozza meg;
Határidő: 2021. június 21.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

3.

az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban meghívásra
kerülő gazdasági szereplők körét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.) No-Cidri Kft. 7100 Szekszárd, Bródy köz 20.
2.) Fürman Kft. 7100 Szekszárd, Bródy köz 1.
3.) Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Sárvíz utca 4.
4.) SOMA KW Kft. 7143 Őcsény, Széchenyi utca 14.
5.) Rácz Éva e.v.
7100 Szekszárd, Pollack Mihály utca 42.
Határidő: 2021. június 21.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

4.

felhívja a Polgármesteri Hivatalt az eljárás
elindításával kapcsolatos eljárási cselekmények
megtételére;
Határidő: döntéshozatalt követő 4 napon belül
Felelős: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető

5.

felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési
eljárás eredményét terjessze a döntéshozó elé.
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Határidő: ajánlattételi határidőt követő 7 napon
belül
Felelős: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető

9. Egyebek
Farkas Pál Györgyné elnök: Szekszárd Megyei Jogú Várostól érkezett egy megkeresés arra
vonatkozóan, hogy a közgyűlés munkatervéhez kíván-e önkormányzatunk javaslatot tenni.
Ebben az évben két beszámoló lett volna aktuális, egyrészt a német nemzetiségi oktatásban
részt vevő intézmények munkájáról, másrészt pedig a nemzetiségi kultúra helyzetéről
Szekszárdon. A járványügyi helyzetre tekintettel azonban már így is látszik, hogy kulturális
programok sora nem valósulhatott meg, és a távoktatás, karanténkötelezettség miatt az
oktatási rend is különleges volt. Ezért javasolja, hogy ebben az évben tekintsenek el ezektől a
beszámolóktól, ütemezzék át a következő, 2022. évre. Így most ne tegyenek javaslatot a
közgyűlés munkatervére.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Farkas Pál Györgyné elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a Képviselő-testület –
melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, határozathozatal nélkül, egyhangúlag
elfogadott.
Egyéb javaslat, további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Farkas Pál Györgyné elnök
megköszönte a részvételt, és az ülést 16 óra 25 perckor berekesztette.

K.m.f.

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

Készítette:

………..………….……………………………..
Häfner Adél
SZNNÖ képviselője
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Gábor Ferenc jegyző nevében és megbízásából
ellenjegyzem:

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

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