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

Iktatószám: IV/B/87-9/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2018. október 29-én (hétfőn) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszky u.
10.) megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

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

Egy képviselői mandátum betöltetlen.
Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Ludas Gabriella jogi referens (jegyzői megbízott),
Simon Attiláné óvodavezető,
Patkós Istvánné, a Wunderland Óvoda gazdasági
vezetője

Meghívottak:

Botos Ilona igazgató
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
Parrag Ferencné igazgató
Szekszárdi Baka István Általános Iskola
Fodor Mihályné intézményvezető
Szent József Iskolaközpont

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megállapítja, hogy a Képviselőtestület 3 tagja jelen van, a Képviselő-testület határozatképes. A Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat ülését 15 órakor megnyitja.
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Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a
jegyzőkönyv-hitelesítő a Képviselő-testület korábbi határozata alapján Farkas Pál Györgyné
elnökhelyettes.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, amelyet a
testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította
meg:

NAPIREND

1. napirendi pont
A német nemzetiségi oktatás/nevelés helyzete városunkban
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes
Meghívottak: intézményvezetők
2. napirendi pont:
A „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens
3. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda pedagógiai programjának módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető
4. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2018. évi statisztikai jelentése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető
5. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2019. évi gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzési eljárásának
indítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Patkós Istvánné gazdasági vezető
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6. napirendi pont:
Döntés a Heinek Ottó Közösségi Ház homlokzati feliratára, valamint emléktáblájára
beérkezett árajánlatról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens
7. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
8. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont
A német nemzetiségi oktatás/nevelés helyzete városunkban
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes
Meghívottak: intézményvezetők
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Szeretettel köszönti az intézményvezetőket. A Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak stratégiai ágazat a német nemzetiségi nevelésoktatás helyzete. A témával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése is
foglalkozni fog.
Átadja a szót az elnökhelyettes asszonynak.
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: Szeretettel köszönti az igazgatókat.
Minden évben néhány kérdést tesznek fel a német nemzetiségi neveléssel-oktatással
foglalkozó intézmények vezetőinek abból a célból, hogy a nemzetiségi önkormányzat
tisztában legyen ezen iskolákban az oktatás helyzetével, illetve ha valami újdonság vagy
kérés merül fel ezen a területen, ezeket továbbítsák a részükre. Egy kiegyensúlyozott
kapcsolat érdekében fontosnak tartja, hogy tudjanak egymás munkájáról. Azzal pedig, hogy
egyes iskolák intézményi tanácsában már képviselettel is rendelkeznek, az iskolák életében is
valamilyen szinten megjelennek.
Néhány szempontot adtak, melyek alapján az igazgatók elkészítették a beszámolóikat.
Megköszöni a Szent József Iskolaközponttól, a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolától, a
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolától, a Szekszárdi Baka István Általános Iskolától,
valamint a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájától érkezett
részletes és korrekt összefoglalókat, melyek alapján átfogó képet kaphatnak az intézmények
oktatási tevékenységéről. A nemzetiségi önkormányzat fenntartásában lévő Wunderland
Óvoda az elmúlt ülésen adta elő a beszámolóját. Az I. Számú Óvoda Kindergarten nem küldte
meg az összefoglalóját.
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A szempontok alapján a következő rövid megállapításokat teszi:
A gyermeklétszámra vonatkozóan megállapítható, hogy a szülők szívesen választják azokat az
intézményeket, ahol német nyelvoktatás, nevelés folyik, de a beiratkozáskor eltérő
létszámban jelentkeznek az intézményekbe.
A Szent József Iskolaközpontban a teljes tanulólétszám, 177 fő vesz részt a német
nemzetiségi nyelv oktatásában, mely növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Szintén
emelkedő létszámról számolt be a Baka iskola, ahol stabil az igény a nemzetiségi képzés
iránt. A nemzetiségi oktatásra beíratott gyermekek száma folyamatosan nő. A Babits és
Garay iskolában a tanulólétszám a korábbi évekhez képest jelentősen nem tér el, szinte
változatlan. A Dienes iskolában az utóbbi két év viszonylatában kis létszámú a beiratkozók
száma, csökkent a tanulók összlétszáma. Az intézményvezető megállapítása szerint a kevés
beiskolázandó gyermek mellett sok év óta számukra rendkívül hátrányos körzetelosztás
alapján dolgozik az iskola. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat beadványára
érkezett pozitív elbírálást csak a következő tanévtől tudják érvényesíteni. Ez annyit jelent,
hogy a Dienes Valéria Általános Iskolában a nemzetiségi kétnyelvű oktatás felvételi körzete a
többi városi iskola teljes beiskolázási körzete lett, azaz Szekszárd Városon kívül az iskolákhoz
tartozó tagintézményekre is kiterjed.
A személyi feltételek vonatkozásában pozitív a kép. Valamennyi intézményben jó, szinte 100
%-os a szakos ellátottság és a pedagógusok rendelkeznek a nyelvoktatáshoz szükséges,
törvényben is előirt végzettséggel. A Baka iskolában több pedagógus másoddiplomás
képzésen vett részt, javítva a szakos ellátottságot. A Dienes iskolában német nemzetiségi
gyakorlatvezető tanító szakvizsgát tett 1 fő. Mint nemzetiségi Bázisintézmény hasznos és
népszerű továbbképzéseket adott és szervezett. Több szakmai fejlesztést célzó
továbbképzéseken is részt vettek az iskolák pedagógusai.
Szép eredményekről, sikeres versenyekről számoltak be az intézményvezetők. Városi,
megyei, regionális, országos versenyeken elért eredmények a pedagógusok szakmai
felkészültségéről tanúskodnak. Vers - és prózamondó versenyek, szép kiejtési, szövegértő
versenyek mellett az iskolák saját szervezésű versenyeket is rendeznek. A Szent József
Iskolaközpont „Betűző” versenye igen népszerű a tanulók körében. Az iskola szeretné a
jövőben kiterjeszteni ezt a versenyét a város többi iskolájára is. Ez már a tavalyi évben is
felmerült. A Dienes iskola saját szervezésében egy levelező szövegértő versenyt hirdet meg
évről-évre, Dienes napi német verseny felső tagozatosoknak. Házigazdája és szervezője
minden évben a magyarországi németek országos vers - és prózamondó verseny Tolna
megyei döntőjének. A versenyeken való részvétel mellett az iskolák a nyelvvizsgára való
felkészítést is fontos feladatuknak tartják. Sikeres alapfokú és középfokú vizsgák, valamint a
DSD nyelvvizsgázók száma növekvő tendenciát mutat. A Dienes és Babits iskola DSD
nyelvvizsgahely lett, melyhez a Baka iskola is csatlakozott. A tavalyi évben a Garay iskola is
bekapcsolódott a nyelvvizsgáztatás rendszerébe. Így egyre több tanuló számára elérhető a
Sprachdiplom valamelyik fokozata.
A hagyományápolás területén is sokat tesznek az intézmények. Érezhetően természetesnek
tartják, maguk az intézményvezetők is, hogy a nyelvoktatás, nevelés mellett a német
nemzetiségi hagyományok őrzése és ápolása is fontos feladat.
Vannak hasonló
hagyományápolást célzó tevékenységek, melyek csaknem minden intézményben
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szerepelnek: nemzetiségi nap, Márton nap, DBU előadásai, Tracht Tag, nemzetiségi kórus,
tánc. Egyre többen a tanösvényeket tanulmányozzák. Néhány intézmény esetében egyedi
jellegű megoldással végzik a hagyományok megismerését, ápolását. A Babits iskolában
nemzetiségi múzeumot alakítottak ki, adventi kirándulást szerveznek Bécsbe. A Garay
iskolában ünnepi projekt keretében ismerkednek a hagyományokkal. A Baka iskolában az ún.
nemzetiségi tankonyha indult. A Dienes iskolában nemzetiségi kiállítás, színjátszó csoport,
nemzetiségi táboroztatás, sváb bál rendezése jelentik a hagyományok felelevenítését.
A szempontok között szerepel a hon - és népismereti oktatás kérdése, mert a legnehezebben
megoldható, hogy közel hozzák a tanulókhoz azokat a népismerethez. A hagyományok
ápolását nagymértékben segíti a nép-és honismeret, mely önálló tantárgyként szerepel az
órarendben. E tantárgy eredményessége érdekében szerveznek az iskolák kirándulásokat,
melynek során tájházakat, falumúzeumokat látogathatnak meg. Ennek értéke abban rejlik,
hogy a tanulókhoz, de a pedagógusokhoz is közelebb kerülnek a múlt emlékei a
múzeumokban összegyűjtött tárgyak, eszközök, ruhák közvetítésével. Valamennyi iskolában
a népismeret tanításához rendelkezésre áll egy remek tankönyvcsalád „Schatztruhe”, mely
sok segítséget ad a népismeret oktatásához. Mindez anyagi kiadásokkal is jár. Azzal nincs
tisztában, hogy ez mennyire támogatott a Tankerület részéről, vagy külön pályázat
keretében igényelnek anyagi támogatást a kirándulásokhoz.
Pályázati lehetőséget kevésbé vették igénybe az intézmények. A Baka iskola pályázott
sikerrel az EMMI-nél, a hagyományőrző nemzetiségi programok megvalósítására. A Dienes
iskola a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert összegből német nemzetiségi ruhát
varratott a kiskórus tagjainak.
A kapcsolatokra vonatkozó válaszokból kiderült, hogy az iskoláknak nincs partneriskolájuk
német nyelvterületen. Tulajdonképpen a régi kapcsolatok már nem működnek (Baka, Garay,
Dienes). Az intézményvezetők az önkormányzat segítségét kérik a partneriskolai kapcsolatok
kiépítéséhez. A Babits iskola rendelkezik új testvériskolai kapcsolattal, a Rodenbach-i
iskolával, cserelátogatásokkal, közös programokkal, levelezéssel tartják a kapcsolatot. A
Szent József Iskolaközpont a Bautzen-i kapcsolatról számolt be. Német gyerekekkel
táboroztak. A Dienes iskola a Német Vöröskereszt Volunta szervezettel vette fel a
kapcsolatot, melynek keretében önkéntesek segítettek a nyelvhasználat fejlesztésében.
Az igazgatók a következő kérésekkel fordulnak a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat felé: partneriskolai kapcsolat kiépítésének segítése; országos szinten
megkönnyítené az információáramlást nemzetiségi kérdésekben, valamint a versenyeket,
programokat érintően az LDU-nál évek óta létező nemzetiségi iskolákra kiterjedő adatbázis
és a nemzetiségi POK összehangolása, mert több esetben késve, vagy csak véletlenül
értesülnek az intézmények új versenyekről. Ennek a problémának a továbbítása; segítség a
nemzetiségi pályázatokban. Utóbbit illetően úgy gondolja, hogy tudnak segíteni azzal, ha
megjelennek ezek a pályázatok, abból ki tudják választani, melyeket lenne érdemes az
iskoláknak pályázat keretében megvalósítani. Ezeket a pályázati lehetőségeket akár az
igazgatókkal együtt is megbeszélhetik.
Parrag Katalin igazgató: A POK-kal kapcsolatban annyi az észrevétele, hogy gyakran későn
kapják meg az információkat, ezért jó lenne annak az LDU adatbázisával történő
összehangolása annak érdekében, hogy tudjanak mindenről.
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Fodor Mihályné igazgató: A „Bázisintézmény” programjait illetően elmondja, hogy a
bemutatóórákat, a foglalkozásokat, a projekteket nagyon jónak találja, ők is szívesen részt
vesznek ezeken az összejöveteleken, mert beszélgetni tudnak, a kapcsolataikat ápolni tudják
és meg tudják osztani egymással a szakmai tapasztalataikat. Köszönetét fejezi ki azoknak a
pedagógusoknak, akik ezt a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolában végzik.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Egyrészt nagyon örül annak, hogy a Szent József Iskolaközpont
aktívan a kezébe vette a sorsát, és Bautzen-nel működő kapcsolatot tart fenn. Ezen a
területen talán tudnak segíteni, vannak használható kapcsolataik, bár mostanában arrafele is
változó idők járnak. Egy-két hónapon belül jönni fog az ottani vezetőség.
A Bautzen-i iskolák közül melyikkel van kapcsolatuk?
Fodor Mihályné igazgató: A „Schulendheim”-okkal van kapcsolatuk. Hetedik éve
ugyanabban a Schulendheim-ban töltenek el 10-12 napot. Ez egy világi szervezet.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Kérésként hangzott el a partneriskolai kapcsolatok
elősegítése. Általánosságban erről annyit tud mondani, ha a 90-es évek elejétől a 2000-es
évek elejéig a magyar-német kapcsolatok szinte eufórikusnak voltak mondhatók, de akkor is
az volt a legnagyobb feladat, hogy partneriskolai intézményekkel (Bietigheim-Bissingen)
alakítsanak ki kapcsolatokat. Németország ugyanakkor egyrészt a francia és angol
orientációban lát fantáziát, ebben érdekeltek, másrészt arra hivatkoztak, hogy kisgyerekeket
nem szívesen engednek el. Egy németországi polgármestert pedig nem lehet csak úgy
megkeresni, hogy nyújtson segítséget, ez a rendszer ott nem így működik. Mindezek
tükrében felelősségteljesen senki sem tud ebben a tekintetben különösebbet ígérni az
intézményvezetőknek. Ahol még vannak ilyen szempontból lehetőségeik, természetesen
próbálkozni fognak.
Az LDU-nál létező nemzetiségi iskolákra kiterjedő adatbázis és a nemzetiségi POK
összehangolása tekintetében, ha kap érdeklődő címeket, beszél a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzatának oktatási referensével. Az intézményvezetők irányába pedig az a
kérése, hogy ők is figyeljenek, látogassák meg az LDU honlapját, tájékozódjanak. Külön
fantáziát lát az egyházi iskolák és a német kapcsolatok kialakításában, ennek is utánajár.
A nemzetiségi pályázatokban az EMMI jelenik meg. Megjegyzi, hogy a KLIK-es szisztémát
nagyon merevnek tartja, az a tapasztalata, hogy egy KLIK fenntartásában lévő iskoláknak
nehéz pénzt adni, mivel rengeteg akadályt állítottak fel.
Parrag Katalin igazgató: Az Alapítványon keresztül könnyebb pályázniuk. A nagy központi
pályázatokkal nincs probléma, csak a kisebbekkel, pl. a kirándulások szervezéséhez
igényelhető támogatásokhoz nehéz hozzájutni.
Botos Ilona igazgató: Az intézmény alapítványának nyújtott támogatást az alapítvány
céljához lehet csak felhasználni a pénzt, ami megköti a kezüket.
Parrag Katalin igazgató: Problémaként említi, hogy ezek a pályázatok többnyire a plusz
munkát végző kolléga bérét nem támogatják.
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Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Van olyan igény, hogy az LDU-s adatbázisba az iskolák
bejelentkeznének?
Parrag Katalin igazgató: Ha a Koch Valéria Iskolaközpont vezetője, Englenderné Hock Ibolya
mindent megtudna, amit a POK szervez, akkor ők már vállalják, hogy továbbítják az
információkat a részükre, csak ott van elakadás, hogy sok esetben ők sem tudnak a
lehetőségekről, illetve későn értesülnek róla.
Töttős Gábor képviselő-testületi tag: Nagyon szkeptikus az egész oktatás jelen helyzetével
kapcsolatban. Úgy véli, hogy azok a problémák, amelyek most elhangzottak, csak a jéghegy
csúcsát jelentik. Úgy gondolja, hogy jóval kuszább a helyzet. A Nemzeti Alaptantervet megint
módosítani fogják, ki tudja hogyan.
Parrag Katalin igazgató: Ő azért küzd, hogy a népismeret élmény legyen. Nem a dolgozatírás
a cél, véleménye szerint akkor is tanul a gyermek, ha látja, hallja, megfoghatja,
megcsinálhatja azokat a dolgokat, melyek a népismeret körébe tartoznak.
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: Ezért kell felkeresni azokat a helyeket, ahol vannak
gyűjtemények és ahhoz kapcsolódó események.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Elnökhelyettes asszony összegzésében a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat beadványáról tesz említést. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy
a beadvány, mely alapján a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola beiskolázási körzete
megváltozott, valójában egy ombudsmani vizsgálat lefolytatásának kezdeményezése volt. Az
erről szóló ombudsmani jelentés, valamint a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
végzése alapján változtatott a Szekszárdi Járási Hivatal az eddigi gyakorlatán, és a
nemzetiségi önkormányzat álláspontjának megfelelően az iskola beiskolázási körzetét a
tagintézményekre is kiterjesztette.
Botos Ilona igazgató: Véleménye szerint lehetne vizsgálni azt is, mennyire öregedett el az
egyes körzeteknél a lakosság. A Babits Mihály Általános Iskola esetében van a körzetnek
olyan része, ahol kisgyerekek nincsenek, és ez befolyásolja a beiskolázásukat.
Parrag Katalin igazgató: Nem ért hozzá, és nem tudja, mekkora munkával járna, de úgy
gondolja, hogy a merev körzetek helyett minden évben felül kellene vizsgálni a körzeteket,
azaz meg kellene nézni, hogyan oszlanak el a beiskolázandó gyerekek a városban, majd
vizsgálni az iskolák befogadó képességét, és úgy lehetne meghúzni a határokat.
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: Nem kellene annyira ragaszkodni a régen
meghatározott körzetekhez, mivel azokat az élet már felülírta. Elöregedő városrészek
vannak.
Botos Ilona igazgató: A partnerkapcsolatokat illetően azt javasolja a kollégáinak, hogy az
iskola pedagógusai törekedjenek arra, hogy személyes kapcsolatokat létesítsenek
németországi intézményvezetőkkel, és igyekezzenek fenntartani ezeket. A Babits iskolában
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ez így működik hosszú ideje. Az is fontos, mit tudnak itt Magyarországon nyújtani a
gyerekeknek. Végiggondolandó, milyen programokkal, kirándulásokkal lehet gazdagítani a
magyarországi tartózkodásukat. Ehhez az anyagi forrást is meg kell teremteni.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: A testület tagjai az iskolák intézményi tanácsába tagot
delegálhatnak. Ez is egy hosszú csata során megtörtént jogszabály-módosítás eredménye,
melyet úgyszintén a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat ez ügyben
kezdeményezett ombudsmani vizsgálata előzött meg. A Dienes iskola intézményi tanácsának
munkájában az elnökhelyettes asszony, a Babits iskoláéban Töttős Gábor képviselő úr, a
Baka iskoláéban pedig az elnök vesz részt, ami az intézmény és a nemzetiségi önkormányzat
közötti kapcsolat fenntartásában jelentőséggel bír. A közös munka az információk
megosztására teremt lehetőséget.
Simon Attiláné óvodavezető: Tisztelettel meghívja az iskolaigazgatókat a 2018. november
10-i „Kindergartenwesen-Német nemzetiségi ovi-ügyek” Regionális német nemzetiségi
konferenciára, melynek első részében pályázati lehetőségről lesz szó.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2018. (X.29.) határozata
a német nemzetiségi oktatásról/nevelésről szóló beszámolók elfogadásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent József
Iskolaközpont, a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola, a Szekszárdi Baka István Általános
Iskola, a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és a Szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskola német nemzetiségi oktatás-nevelés helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja, és
köszönetet mond az Intézményvezetőknek a német nemzetiségi hagyományok ápolása terén
kifejtett tevékenységéért.
Határidő: 2018. október 29.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály

2. napirendi pont:
A „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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Véleménye szerint az Egyesület megérdemli a támogatást: lelkesen dolgoznak, elismertek,
sok helyen fellépnek, viszik Szekszárd város, illetve a német nemzetiségi kultúra hírét, ezért
támogatja a kérésüket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2018. (X.29.) határozata
a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület támogatási kérelméről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. 500.000 forint utólagos támogatást nyújt a Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi
Kórus Egyesület részére a Babits Mihály Kulturális Központban megrendezett jubileumi
gálaműsor költségeihez a 2018. évi költségvetésének „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre” előirányzata terhére;
Határidő: 2018. október 29.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére, az elnököt
pedig annak aláírására.
Határidő: 2018. november 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

3. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda pedagógiai programjának módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést. Legutóbb idén áprilisban
módosították a pedagógiai programot.
Simon Attiláné óvodavezető: A Pedagógiai Program áprilisi módosítását az intézmény
kezdeményezte, ők vittek a tartalmába új elemeket. A mostani módosítást az alapprogram
hatályba lépése indokolja. Ez szókincsbeli változásokat jelent, melyeket át kell vezetni az
Óvoda helyi programjába.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2018. (X.29.) határozata
a Wunderland Óvoda Pedagógiai Programjának módosításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Wunderland Óvoda Pedagógiai
Programjának módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában
elfogadja.
Határidő: 2018. október 29.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

4. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2018. évi statisztikai jelentése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést. Van-e valami változás?
Simon Attiláné óvodavezető: 100%-ban feltöltött az Óvoda. Mindenki német nemzetiségi
nevelésben vesz részt. Az SNI gyermekek száma három, körülbelül ennyi minden évben.
Hátrányos helyzetű gyermeket nem azért nem tüntettek fel, mert nincs ilyen gyermekük,
hanem arról van szó, hogy a szülők erről nem kértek dokumentumot a szociális irodán. A
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 6, ez a családok számára előnyösebb,
mert több juttatást kapnak (pl. szünetekben étkezést). Amint látható, hogy az étkezési díj
fizetésre kötelezettek számában sincs számottevő változás, általában 65 és 75 között mozog.
A pedagógusok létszámában, a szakos-ellátásban sincs változás.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Öt pedagógusa van az Óvodának, aki nem rendelkezik német
nemzetiségi képesítéssel. Milyen korúak ezek a nevelők?
Simon Attiláné óvodavezető: A következő öt évben mindannyian nyugdíjba vonulnak.
Töttős Gábor képviselő-testületi tag: Megnyugtató látni, hogy manapság, amikor
közelharcot vívnak az iskolák, óvodák a gyermekekért, az Óvoda ilyen kiegyensúlyozott és
stabil létszámmal tud működni.
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Simon Attiláné óvodavezető: Megjegyzi, mivel több támogatást nem kapnak, ha több
gyermekük van, nagyon fontosnak tartják, hogy ne legyenek zsúfoltak a csoportok,
kényelmes legyen a gyerekeknek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2018. (X.29.) határozata
a Wunderland Óvoda 2018. évi statisztikai jelentéséről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Wunderland
Óvoda 2018. évi statisztikai jelentéséről szóló beszámolót.
Határidő: 2018. október 29.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
5. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2019. évi gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzési eljárásának
indítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Patkós Istvánné gazdasági vezető
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést. Tavaly év végén a
gyermekétkeztetés nyertes ajánlattevőjével, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.-vel egy éves
szerződést kötött az Óvoda. Két éves szerződés esetén már közbeszerzési eljárás
lefolytatására került volna sor, ami egy bonyolultabb szabályrendszert jelent.
Patkós Istvánné gazdasági vezető: Közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás keretében történik az Óvoda gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése. A
Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési csoportjával felvették a kapcsolatot. Az előzetes anyagot
már a rendelkezésükre bocsátották.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Kitől kérnek ajánlatot?
Patkós Istvánné gazdasági vezető: A Tolna Megyei Balassa János Kórháztól, a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft.-től és a Kölyökmenza Kft.-től (Hungast Csoport). A feltételeken nem
változtattak. Az ajánlattételi felhívást elkészítik, ezt a Közbeszerzési Csoport fogja kiküldeni a
címzetteknek, ők kapják meg az árajánlatokat, melyek közül a következő ülésen dönt a
képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot adóról.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület - határozathozatal nélkül - tudomásul vette a tájékoztatást.

6. napirendi pont:
Döntés a Heinek Ottó Közösségi Ház homlokzati feliratára, valamint emléktáblájára
beérkezett árajánlatról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést. Egy ajánlat érkezett határidőben a
MEDIAPORTAL Kft.-től. Ezt az ajánlatot javasolja elutasítani a következő okok miatt: egyrészt
nagyon drágának tartja 600.000 forintos árat, mivel utánajártak a módszereknek, és ez
alapján a kivitelezés megoldható az ajánlatban szereplő összeg feléből is, másrészt a
beérkezett ajánlat szabálytalan.
Egy másik ajánlat is érkezett, határidőn túl, ezért azt nem tudja értékelni a testület.
Javasolja, hogy pontosított adatokkal újból kérjen be ajánlatokat az önkormányzat.
Úgy gondolja, ennyivel tartoznak Heinek Ottó Képviselő úrnak, aki 1998 óta volt a testület
tagja, és az országban ez lesz az első épület, amely az ő nevét viseli.
Október 30-ig beszerzi az indikatív árajánlat kiküldéséhez a címeket, amelyekre október 31én pedig ki kell küldeni az ajánlatot. Ebben november 10-i beküldési határidő szerepeljen. A
testület november 13-án egy rendkívüli ülés keretében fogja értékelni a beérkezett
ajánlatokat. Utána vállalkozási szerződést kell kötni a nyertes ajánlattevővel.
December elejére lehetne megszervezni az ünnepi eseményt, de előtte erről egyeztetnie kell
Heinek Ottó képviselő úr családjával, az EMMI Államtitkárságával, valamint a helyi
vezetőséggel. Két helyre már pályáztak, hogy fogadást tudjanak adni. Arra gondolt, hogy a
Mondschein kórust felkéri énekelni, valamint a Német Színház közreműködését is kérni
fogja. A műsor összeállításában kér segítséget a testület tagjaitól.
Töttős Gábor képviselő-testületi tag: Annyit hozzátenne, hogy az előző ülésen pontosan
ezeket a kifogásokat fogalmazta meg, amik most elhangzottak. Egyrészt, hogy meglehetősen
drágának tartotta az ajánlatot, illetve hogy más anyagból kellene megoldani. A styrofoam
egy másik anyag, mint ami az ajánlatban szerepel. Ezzel az anyaggal a kivitelezés olcsóbban
végezhető el.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Egyetért.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2018. (X.29.) határozata
a Heinek Ottó Közösségi Ház homlokzati felirata, valamint az emléktáblája teljes körű
kivitelezésének költségeire vonatkozóan újabb indikatív ajánlattételi felhívás kiküldéséről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy határoz, hogy a 7100 Szekszárd, Hrabovszky utca 10. szám alatti ingatlan, a Heinek
Ottó Közösségi Ház homlokzati felirata, valamint emléktáblája elkészítésének és
felhelyezésének költségeire vonatkozóan új, illetve pontosított adatokkal újabb indikatív
ajánlattételi felhívást küld;
Határidő: 2018. október 29.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
2. felkéri az elnököt az indikatív ajánlattételi felhívás aláírására.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

7. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Október 5-én tartotta a Mondschein Kórus a Jubileumi rendezvényét.
Októbere 6-án Kisdorogon egy kitelepítési nagyünnepségen vett részt.
Október 27-én Budapesten volt az LDU-ban. Itt elhangzott, hogy várható az óvónői ösztöndíj,
amit nagy dolognak tart. Azoknak a diákoknak jár a 60 ezer forint összegű támogatás, akik
német nemzetiségi óvónők lesznek. A helyi német nemzetiségi önkormányzaton keresztül
kijelölnek néhány intézményt. Amit nem tart jó megoldásnak, hogy a többi nemzetiségi
önkormányzattal is a német nemzetiségi önkormányzat fog szerződést kötni. A november
10-i Konferencián Ritter Imre nemzetiségi képviselő erről sokat fog beszélni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület - határozathozatal nélkül - tudomásul vette a beszámolót.
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8. napirendi pont:
Egyebek

Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: A Heinek Ottó Közösségi Ház homlokzati feliratának és
emléktáblájának teljes körű kivitelezésének költségeire beérkezett ajánlatokat a 2018.
november 13-i rendkívüli ülésén fogja kiértékelni a testület.
Javasolja, hogy a következő rendes ülését 2018. december 3-án (hétfőn) tartsa a testület.

További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a képviselő-testület ülését 16 óra 15
perckor berekeszti.
K. m. f.

Dr. Józan-Jilling Mihály
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke
Jegyzőkönyv-hitelesítő:

Farkas Pál Györgyné
Elnökhelyettes
Készítette:

dr. Ludas Gabriella
jogi referens

Ellenjegyzem:

dr. Molnár Kata
jegyző
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