Iktatószám: IV. 136-7/2015.
JEGYZŐKÖNY V

Amely készült 2015. június 30-án (kedden) 17 óra 30 perckor a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének a Szent István Ház nagytermében (Szekszárd, Rákóczi u. 6971,) megtartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:

Dr. Józan-Jilling Mihály elnök,
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes,
Heinek Ottó képviselő-testületi tag és
Töttős Gábor képviselő-testületi tag.

Tanácskozási joggal megjelent:

Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetője,
Papné Dévai Éva, a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője.

Jegyző megbízásából:

dr.
Nagy
Tímea
jegyzőkönyvvezető.

jogi

és

bizottsági

referens,

A közmeghallgatáson megjelent 48 állampolgár.
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megállapítja, hogy a képviselő-testület 4
tagja közül 4 tag jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat közmeghallgatását 17 óra 30 perckor megnyitja.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Köszönti a megjelenteket. A közmeghallgatás témája „A Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat autonómia koncepciója”.
2005-2006. nevelési év
 A 3. Sz. Óvoda Kindergarten fenntartói átvételének ideje: 2005. július 1.
 1981 május óta német nemzetiségi nevelés folyik az óvodában.
 2005-ben a 11 gyermekcsoportból 9 csoportban német nemzetiségi kétnyelvű nevelés folyik.
 A kihasználtság a 249 fő férőhely tekintetében 100%-ot meghaladta.
 Az intézmény alkalmazotti létszáma az átvételt követően nem változott (40 Fő).
2006-2007. nevelési év
 Az óvoda arculatának megtervezése kialakítása.
 A „Pädagoge des Jahres” díj alapítása, első díjazott a Wunderland Óvoda pedagógusa.
 Anyaországi kapcsolatfelvétel a pedagógus-csere program előkészítése.
 Megkezdődött az épület korszerűsítési lehetőségeinek felmérése.
2007-2008. nevelési év
 A tauberbischofsheimi Euroschule 5 tanulója három hetes gyakorlatra érkezett.
 Együttműködés az Institut für Auslandsbeziehungen kulturális menedzserével.
 A „Bauztenland” játékkomplexum megépülése 2008. augusztus.
 Megvalósult az óvoda akadálymentesítése (rámpák, mosdó) és 2 terasz átépítése.
2008-2009. nevelési év
 Az óvoda mind a 11 gyermekcsoportjában német nemzetiségi kétnyelvű nevelés folyik.
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 Benyújtásra került a TÁMOP 3.1.4. uniós pályázat a kompetencia alapú óvodai nevelés
bevezetésére.
 Tauberbischofsheimi partnerintézménnyel a pedagóguscsere program folytatódott.
 Energetikai korszerűsítés előkészítése, KEOP 5.1.0 uniós pályázat és a Hermann Niermann
Közhasznú Alapítvány támogatásával
2009-2010. nevelési év
Az energetikai korszerűsítés során megvalósult a:
- tetőcsere,
- nyílászáró csere,
- külső hőszigetelés,
- részleges világítás korszerűsítés,
- szellőztető rendszer kiépítése.
A TBB pedagóguscsere program rendszeresen megvalósul.
2010-2011. nevelési év
 Az intézmény referencia intézménnyé történő minősítése érdekében benyújtásra került a
TÁMOP 3.1.7 uniós pályázat.
 Pályázati támogatásból megrendezésre került az első óvodai megyei gyermek nemzetiségi
néptánc-találkozó.
 Az óvoda előkertjének parkosítása, térvilágítás korszerűsítése megvalósult.
 A szülők nagyon elégedettek az óvoda szakmai munkájával, a feltételekkel a kérdőíves
elégedettségmérés alapján.
2011-2012. nevelési év
 Szennyvízvezeték és a gyermek vizesblokkok felújítása az óvodában.
 Német gyakornok egy éves szakmai gyakorlatát töltötte az óvodában, valamint 2 német
anyanyelvű önkéntes erősítette a nyelvi környezetet.
 Sikeres pályázat és támogatás interaktív tábla beszerzésére.
 Német nemzetiségi szakmai továbbképzések, tapasztalatcserék fejlesztették az óvodai
nevelőmunkát.
2012-2013. nevelési év
 Udvari
mozgásfejlesztő
játékok
bővítése
és
egy
terasz
felújítás
valósult meg.
 Gyakornokok, önkéntesek támogatták a német nyelvi környezet erősödését.
 A PTE Illyés Gyula Karával nemzetiségi nevelés területén, pályázati projektek
megvalósításával szorosabbá vált az együttműködés.
 A feladatalapú finanszírozás 2013 szeptembertől magasabb állami támogatást jelentett. (A
pedagógus előmeneteli rendszer bevezetése miatt.)
2013-2014. nevelési év
 Megvalósult a Wunderlandhof projekt, elkészült:
Két terasz, árnyékolók a teraszok fölé, udvari játékok telepítése.
 Gyermekcsoportokban, öltözőkben megtörtént a pvc padló cseréjének első üteme.
 Az alkalmazotti létszám 4 fővel emelkedett (pedagógiai asszisztensek és óvodatitkár).
 2014. januártól az állami támogatás összege emelkedett, az egyházi intézményekéhez hasonlóvá
vált a finanszírozás.
2014-2015. nevelési év
 A fenntartói jogokat további 10 éves időtartamra Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
gyakorolja.
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 A fenntartási időszakban az óvodai gyermeklétszám és a gyermekcsoportok száma nem
változott, az alkalmazotti létszám növekedett. Kiegyensúlyozottan, 100% feletti
kihasználtsággal működött az óvoda.
 Nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatok épültek ki.
 A nevelés tárgyi feltételei folyamatosan javultak.
 A szülők körében kedvelt és keresett a Wunderland Óvodában folyó nemzetiségi nevelés.
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A 2005-2015. fenntartói időszakban az óvodai beruházások megoszlása. (Összesen 173 millió Ft!)

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat benyújtotta a Szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskola átvétele iránti kérelmét. A KLIK elnöke az iskola fenntartói jogának átadását az önkormányzat
részére nem támogatta.
Álláspontja szerint 10 év munkája többet érdemel. Az önkormányzat jelezte véleményét az elkészült
szakvélemény kapcsán, mely sok helyütt valótlanságokat, megalapozatlanságokat állít. Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ezen szakvéleményre alapítottan hozta meg
döntését. Idén a települési önkormányzat jogát véleményezési jogra emelte a jogszabály e tárgyban.
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár levelében azt tanácsolta, hogy a nemzetiségi önkormányzat
győzze meg a települési önkormányzatot az átvétel vonatkozásában.
Cél továbbra is az óvodában folyó szakmai, pedagógiai munka színvonalának biztosítása.
Az önkormányzat 2006 óta kétszer próbálta átvenni a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolát.
Lemondani semmiről nem szabad. A kudarcot fel kell dolgozni. A 20. században a kisebbségi politikai
pálya kudarcokkal teli. Az önkormányzat adósa a pedagógusoknak, a szülőknek, a gyerekeknek. A
közös célért nagyon sokan együtt dolgoztak.
Állampolgár: A prezentációban látható volt, hogy mennyire csökkent a települési önkormányzattól
kapott támogatás összege. Az iskola vonatkozásában is elképzelhető, hogy csökkenne? Erre
figyelemmel mekkora realitása volt az iskola átvételének?
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Az idei évben 12 német nemzetiségi önkormányzat kért intézmény
átvételt, melyből tízet elfogadtak, kettőt visszautasítottak, nevezetesen Pilisvörösvárt és Szekszárdot.
Évek óta vannak olyan intézmények, ahol a nemzetiségi önkormányzat a fenntartó, és ott 30-40 %-kal
jobb anyagi körülmények között gazdálkodnak.
Az óvoda esetén a megspórolt a költséget visszaforgatták.
Heinek Ottó képviselő-testületi tag: A tapasztalatok azt mutatják, hogy 200-220 fős diáklétszámú
iskola fenn tudja tartani magát az állami finanszírozásból. Az országos nemzetiségi önkormányzat át
kíván venni egy gimnáziumot, azonban annak nincsen költségvetése. A nemzetiségi fenntartás esetén
az intézményvezető felelős gazdája az intézménynek. Az előbb említett intézmény esetén 17 fős
technikai apparátus van, holott 10 fővel el lehet látni a feladatokat. A Dienes iskola a struktúrájával
állami finanszírozásból bőven fenn tudja tartani magát.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: A települési önkormányzat a Dienes fenntartására 62 millió forintot
biztosít. Amennyiben a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartó lenne, úgy 30-40 %4

kal több pénzből tudna az intézmény gazdálkodni. A nemzetiségi önkormányzat felajánlotta, hogy a
települési önkormányzat által az intézmény finanszírozására jutatott összeg felével is megelégedne, de
így sem egyeztek bele az átvételbe.
Állampolgár: Egyetértési joga van a települési önkormányzatnak az intézmény átvételét illetően?
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Igen, egyetértési joga van.
Állampolgár: A nemzetiségi önkormányzat által átvett tíz intézmény is olyan nagyságú, mint a
Dienes? Azokon a településeken is több általános iskola volt?
Heinek Ottó képviselő-testületi tag: Van közöttük akkora, mint a Dienes. Pilisvörösváron két iskola
van, ott sem támogatta a települési önkormányzat az átvételt. Azt kell átgondolni véleménye szerint,
hogy ekkora városnak szüksége van-e ennyi nemzetiségi oktatást folytató intézményre. Nem lenne-e
jobb, ha egy-két intézményben folyna csak ilyen oktatás? A törvény azt mondja, hogy akkor kell
átadni az intézményt, ha minden gyerek részt vesz nemzetiségi oktatásban. Jól működnek a
nemzetiségi fenntartásban lévő iskolák, főleg ott, ahol a települési önkormányzat az adminisztrációs
hátteret biztosítja. Ez az óvoda esetében működőképes.
A közmeghalltatáson az állampolgárok részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a közmeghallgatást 18 óra 25 perckor berekeszti.

K. m. f.
Dr. Józan-Jilling Mihály
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke
Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Farkas Pál Györgyné
Elnökhelyettes
Készítette:
dr. Nagy Tímea
jogi és bizottsági referens
Ellenjegyzem:
dr. Varga Katalin
jegyző
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