Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Iktatószám: IV/B/24/2016.
JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2016. január 26-án (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki u.
10.) megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Töttős Gábor képviselő-testületi tag.

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Varga Katalin jegyző
Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetője,
dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Patkós Istvánné, a Wunderland Óvoda gazdasági
vezetője
dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Simon Andrea intézményvezető

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megállapítja, hogy a képviselőtestület 4 tagja közül 3 tag jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat ülését 15 órakor megnyitja.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Köszönti a megjelenteket, különös tisztelettel dr. Varga
Katalin Jegyző Asszonyt, mivel a céljuk, hogy az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
munkáját összehangolják. Elmondja, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő a képviselő-testület
korábbi határozata alapján Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes.
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Az elnök javasolja, hogy a 2. napirendi pont tárgyalásával kezdjék a képviselő-testületi
ülést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a testület 3 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND

1. napirendi pont:
Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
2. napirendi pont:
Tájékoztató a MÁK Tolna Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 2015. októberi
hatósági ellenőrzéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető
3. napirendi pont:
Delegálás a Dienes Valéria Általános Iskola /Valeria Dienes Grundschule/ Intézményi
Tanácsába
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Andrea intézményvezető
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens
5. napirendi pont:
Egyetértési jog gyakorlása német nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó iskolák felvételi
körzetének meghatározásához
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Kormányhivatal 2015. novemberi hatósági ellenőrzéséről
(írásbeli előterjesztés)
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Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető
7. napirendi pont:
Wunderland Óvoda 2016/2017. nevelési évének előkészítése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető
8. napirendi pont:
Wunderland Óvoda nyári nyitva tartásának ütemterve
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető
9. napirendi pont:
A tauberbischofsheim-i tanulók óvodai szakmai gyakorlatának programja
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető
10. napirendi pont:
Az elmúlt időszak eseményei
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
11. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: 2016. január 31. a vagyonnyilatkozatok leadásának határideje,
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői teljesítették ezt a
kötelezettségüket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a testület 3
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016. (I. 26.) határozata
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Tájékoztató
a
képviselők
kötelezettségének teljesítéséről

vagyonnyilatkozat-tételi

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a képvelők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
teljesítésével kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: 2016. január 26.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
Tájékoztató a MÁK Tolna Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 2015. októberi
hatósági ellenőrzéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést. A 2015 októberi ellenőrzés során a
MÁK a nem önkormányzati fenntartású intézményeket ellenőrizte. A jelentés elmarasztalta a
Wunderland Óvodát, mivel a 2014-2015. nevelési évben 3 fő „sajátos nevelési igényű”
gyermeket nevelt, a valóságban is, azaz nem arról van szó, hogy utánuk csak felvette az
Önkormányzat a támogatást, de teljesítés nem volt mögötte. A probléma az, hogy ennek a
változásnak az Intézmény működési engedélyébe történő átvezetése nem történt meg, ezért
vissza kell fizetnie az Önkormányzatnak a felvett támogatást. A másik megállapításuk az volt,
hogy az Intézmény nem kapja azonnal azt a pénzt, amit a MÁK küld Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalán keresztül, de egyúttal megállapították, hogy mindez az
Intézmény működését nem korlátozta.
Heinek Ottó képviselő-testületi tag: Mit mond a jogszabály, haladéktalanul kell átutalni?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának 15 napon belül kell átutalnia.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Megvitatták, milyen lépéseket tegyenek. Elsőként
tájékoztatták Jegyző Asszonyt és a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályát a történtekről,
illetve méltányosságot kértek a MÁK-tól, mivel a munkát az Óvoda elvégezte. Kéri
kiegészíteni a napirendi pontot azzal, hogy 2016. január 25-én megérkezett a határozat,
amely 685.866,-Ft visszafizetési kötelezettséget állapít meg a fenntartó felé. Mindezt
büntetésként értékeli, tekintettel arra, hogy pedagógiai szempontból a munkát elvégezte az
Óvoda. A fenntartó a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezhet, a
jogerőre emelkedés után 8 napon belül kell a visszafizetést teljesíteni.
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: Korrigálni kell. Az alapító okiratot módosítani
szükséges.
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Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Javasolja, hogy az ilyen helyzetek elkerülése érdekében
foglaljanak bele néhány mondatot meg Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával
megkötendő, 9. napirendi pontként megtárgyalandó együttműködési megállapodásba,
figyelemmel arra is, hogy a hatóságok vizsgálják, hogy az Önkormányzat mennyire vesz
hátrányos helyzetű gyerekeket magához, hogy ne akarjon ún. elit képzést kialakítani.
Heinek Ottó képviselő-testületi tag: Mivel az Óvodában vannak ún. „SNI”-s gyermekek,
javasolja, hogy minél előbb korrigálják az alapdokumentumait az újabb büntetés elkerülése
érdekében.
Simon Attiláné óvodavezető: Ezt nyáron tudják megtenni átszervezéssel.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az a probléma, hogy a „sajátos nevelésű igényű”
gyermekek esetében az intézmény alapító okiratában meg kell jeleníteni, hogy annak milyen
típusát láthatja el az adott intézmény. Azt, hogy milyen típusát láthatja el az intézmény,
annak megvan a személyi és tárgyi feltételrendszere. Ha ebben bármit módosítani kíván a
fenntartó, azt csak július-augusztusban teheti meg, mivel egy nevelési évre előre meg kell
határozni. Az Óvoda esetében 3 éves korig még nem lehet megállapítani a fogyatékosságot,
ezért előfordulhat, hogy a nevelési évben merül fel a sajátos nevelés iránti szükséglet. De
mivel ez nincs benne az intézmény alapító okiratában, és nincsenek meg a személyi és tárgyi
feltételek, akkor vállalhatja az intézmény, hogy a saját költsége terhére látja el ezeket a
gyermekeket, normatívát ugyanis csak akkor igényelhet, ha benne szerepel az alapító
okiratában ez a fajta ellátási kötelezettség. Ezt nem minden Óvoda vállalja. Ha az egyik
Óvoda vállalja, a környékbeli gyermekeket a Szakértői Bizottság hozzájuk fogja irányítani,
mert nyilvántartja, melyik intézmény képes ellátni őket, és így a gyermekek felvétele
kötelező lesz. Mindig alaposan meg kell fontolnia egy Óvodának, mit és mennyit tud ellátni,
előre tervezni viszont nem lehet.
Simon Attiláné intézményvezető: Olyan eset is van, hogy az „SNI ” gyermeknek logopédiai
problémája is van, az ellátását csak az Egységes Gyógypedagógiai Intézet Utazó
Gyógypedagógusi Hálózata biztosíthatja, a logopédus óradíját tehát nekik kell megfizetniük,
normatívát ugyanakkor nem igényelhetnek utána.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Óvodái is néhány évvel ezelőtt bevállaltak sajátos nevelésű igényt, aztán elment az a
személy, aki ezt végezte, most Kaposvárról kell jönnie a mozgáskorlátozottat fejlesztenie
valakinek, akit meg kell fizetni.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: A hatóságok utóellenőrzést fognak végezni, ezért a
legfontosabb, hogy újabb büntetést ne kapjanak. Kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal illetékes
ügyosztályai segítsenek azzal, hogy ezt a helyzetet aktualizálják úgy, hogy az Óvoda
működése megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, ugyanakkor a hátrányos helyzetű
gyermekeket is ellássák.
Heinek Ottó képviselő-testületi tag: Érdemes részletfizetést kérniük?
Simon Attiláné intézményvezető: Ki tudja fizetni az Óvoda, elkülönítettek egy összeget.
5

Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Javasolja, hogy a határozati javaslat 2. pontja legyen a
következő: az Önkormányzat az elrendelt 685.866,-Ft összeget visszatéríti a MÁK-nak a 2015.
évi költségvetés tartalékkeretéből.
dr. Varga Katalin jegyző: Véleménye szerint a működési engedélyről is kellene határozni,
hogy a jövőre nézve a Polgármesteri Hivatal ebben segítséget tudjon nyújtani.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Arra gondolt, hogy ezt a 9. napirendi pontként tárgyalandó
együttműködési megállapodás keretében kellene rendezni.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Két megállapítás volt a MÁK leiratában. Az egyik,
hogy olyan gyermekek iránt igényeltek normatívát, akik az alapító okiratban nem
szerepelnek, másrészt az alapító okirat és a működési engedély sem felelt meg egymásnak,
mert az alapító okiratban a változások átvezetése megtörtént, a Kormányhivatal azonban ezt
a működési engedély kiállításakor nem tette meg. Véleménye szerint a Kormányhivatalt
kellene megkeresni, hogy az alapító okiratnak megfelelően módosítsák a működési
engedélyt. Ez a visszafizetési kötelezettséget nem érinti.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a testület 3
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016. (I. 26.) határozata
A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által
tartott helyszíni ellenőrzésről szóló tájékoztató elfogadásáról
1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatósága által a Wunderland Kindergarten Óvodában
tartott helyszíni ellenőrzés tapasztalatairól készített
tájékoztatót elfogadja.
2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által megállapított
685.866,-Ft finanszírozási különbözetet a Szekszárdi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat,
mint
Köznevelési
Intézményfenntartó egyenlíti ki az Önkormányzat 2015. évi
tartalékkeretéből.
Határidő: 2016. február 18.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
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3. napirendi pont:
Delegálás a Dienes Valéria Általános Iskola /Valeria Dienes Grundschule/ Intézményi
Tanácsába
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Andrea intézményvezető
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést. A Dienes Valéria Általános
Iskolával való együttműködésük eddig az iskolaszéken keresztül valósult meg, az intézményi
tanács működése másodlagos volt. Ez a helyzet változott. Az iskola nemzetiségi intézmény, a
törvény jelenlegi állása szerint, a háttérjogszabály szerint azonban az Önkormányzat
képviselője az intézményi tanácsban nem vehet részt. Az lenne az elképzelés, hogy az
intézményi tanácsba tudnának tagot delegálni. Jelenleg Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatát Máté Péter tanácsos, a szülői munkaközösséget dr. Kiss Edit, a
nevelőtestületet Simon Andrea igazgató, a diákönkormányzatot Balaskó Krisztina képviseli.
Várják még a KLIK, a történelmi egyházak és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselőit. A Jegyző Asszony által elkészített jogszabályi háttér ismertetését megkapták,
amely szerint az EMMI rendelet értelmében csak a kezdeményezés joga illeti meg a
nemzetiségi önkormányzatot. Javasolja, hogy az intézményi tanácsba Farkas Pál Györgyné,
volt igazgatót delegálják.
dr. Varga Katalin jegyző: Ez a tájékoztatás azt az anomáliát tartalmazza, hogy a hatályos
jogszabály alapján csak az intézményi tanács létrehozásának kezdeményezési joga illeti meg
a nemzetiségi önkormányzatot, a tanácsban részt nem vehet. Méltatlan helyzet, hogy a
történelmi egyházak, kamarák delegálhatnak tagot, a nemzetiségi önkormányzat ezt nem
teheti meg.
Simon Andrea igazgató: Ez a rendelkezés kizárja, vagy csak nem sorolja fel az
Önkormányzatot?
dr. Varga Katalin jegyző: Kizárja, mivel ez egy taxatív, kötelező felsorolás.
Simon Andrea igazgató: Azért érdekes ez, mert a történelmi egyházak delegálása nagyon
nehéz. Megkereste a KLIK jogi referensét, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy az összes
történelmi egyháznak küldjön delegáló levelet. Ugyanakkor annak az iskolának az intézményi
tanácsába, ahol a gyermekek 75%-a érintett a nemzetiségi oktatásban, nincs delegálási joga
a nemzetiségi önkormányzatnak. Ez akkor úgy értelmezhető, hogy csak meghívottként vehet
részt az üléseken az Önkormányzat képviselője?
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Csak meghívottként az Önkormányzat nem kíván részt venni
az intézményi tanácsban.
Heinek Ottó képviselő-testületi tag: Jegyző Asszony javaslatát tartja követendőnek, az
ombudsman megkeresését szükségesnek tartja.

7

Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Javasolja Farkas Pál Györgyné delegálását. Azzal kívánja
kiegészíteni a határozati javaslatot, hogy a jogi helyzet egyértelmű tisztázása érdekében –
Jegyző Asszony javaslatát követve - az Önkormányzat megkeresi az ombudsmant.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a testület 2
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2016. (I. 26.) határozata
A Dienes Valéria Általános Iskola (Valéria Dienes Grundschule)
Intézményi Tanácsába történő delegálásról
1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
(Valéria Dienes Grundschule) Intézményi Tanácsába Farkas
Pál Györgyné elnökhelyettest delegálja.
2. A Képviselő-testület - a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvényben és a nevelési-oktatási intézmények
működéséről
és
a
köznevelési
intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendeletben foglalt jogi ellentmondás tisztázása érdekében
- megbízza az Elnököt, hogy forduljon az alapvető jogok
biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak
védelmét ellátó helyetteséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. január 26.
2. pont tekintetében: 2016. február 29.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést. Minden évben át kell tekintenie a
Képviselő-testületnek az együttműködési megállapodást. Eddig ez rutinszerűen ment, formai
dolognak tűnt. Egyrészről ennek az elfogadását azzal a javaslattal, hogy a megállapodás
Wunderland Óvoda költségvetését tárgyaló részét ki kellene egészíteni egy ponttal,
amelynek értelmében a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai szakmai segítséget
nyújtanak a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak.
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dr. Varga Katalin jegyző: Az alapító okirat és a kapcsolódó dokumentumok elkészítésére
gondolnak? Az Intézmény részéről kell egy megkeresés, mire van igény, továbbá ha olyan
általános információhoz jut a Polgármesteri Hivatal, ami segítség lehet, erről tájékoztatni
fogják a nemzetiségi önkormányzatot.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Fontos, hogy az egymás közti információcsere biztosítva
legyen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a testület 3
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2016. (I. 26.) határozata
A Szekszárd Német Nemzetiségi Önkormányzat és Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testületével
megkötött, 2015. február 5. napjától hatályos
együttműködési megállapodást felülvizsgálta és úgy
határoz, hogy az előterjesztés mellékletét képezőmódosításokkal
egységes
szerkezetbe
foglalt
együttműködési megállapodást jóváhagyja az alábbi
kiegészítésekkel:
-

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és/vagy az
általa fenntartott intézmény alapító okiratát Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala készíti el, a
működéshez
szükséges
egyéb
alapdokumentumok
elkészítésében pedig a fenntartó és/vagy az intézménye
írásbeli megkeresésére közreműködik.

-

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
mindazon állásfoglalásokat és szakmai anyagokat, amelyek
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve az
általa fenntartott intézmény működését is érintik,
haladéktalanul továbbítja a fenntartónak és/vagy az
intézményének.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az
együttműködési megállapodás aláírására.
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Elnököt

az

Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

5. napirendi pont:
Egyetértési jog gyakorlása német nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó iskolák felvételi
körzetének meghatározásához
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést. Gyakorlatilag nincs változás.
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 Képviselőtestületének 5/2016. (I. 26.) határozata
Egyetértési jog gyakorlása a német nemzetiségi neveléstoktatást ellátó iskolák felvételi körzete tekintetében
1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (10) bekezdésével kapott felhatalmazás
alapján egyetértését adja a német nemzetiségi neveléstoktatást végző iskolák felvételi körzetének Tolna Megyei
Kormányhivatal által a jelen határozat mellékletében
foglaltak szerint tervezett, 2016. évi meghatározásához.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatot és
mellékletét juttassa el a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz.
Határidő: 1. pont tekintetében 2016. január 26.
2. pont tekintetében: 2016. február 10.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
dr. Varga Katalin jegyző

6. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Kormányhivatal 2015. novemberi hatósági ellenőrzéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető
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Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést. Ez egy korábbi ellenőrzés
utóellenőrzése, ahol nem tártak fel hiányosságokat.
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 Képviselőtestületének 6/2016. (I. 26.) határozata
Beszámoló a Tolna Megyei Kormányhivatal Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya által végzett hatósági
ellenőrzésről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Tolna Megyei Kormányhivatal által tartott hatósági
ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet tudomásul veszi.
Határidő: 2016. január 26.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

7. napirendi pont:
Wunderland Óvoda 2016/2017. nevelési évének előkészítése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Simon Attiláné Óvodavezető: Van egy-két helyen dátumelírás az előterjesztésben.
Megjegyzi, hogy az óvodai beíratást a Wunderland Óvoda is akkor tartja, mint a Város többi
Óvodája.
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 Képviselőtestületének 7/2016. (I. 26.) határozata
A Wunderland Óvoda 2016/2017. nevelési évének
előkészítéséről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a Wunderland Óvoda fenntartója a 2016/2017.
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nevelési évben az óvoda felvételi keretlétszámát az alábbiak
szerint engedélyezi:
1. A Wunderland Óvoda gyermeklétszámát az alapító
okiratban foglalt gyermeklétszámmal, 249 fővel tervezi.
2. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a
2016/2017. nevelési évben a Wunderland Óvoda felvehető
gyermeklétszámát 78 fő számban engedélyezi.
Határidő: 2016. január 26.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

8. napirendi pont:
Wunderland Óvoda nyári nyitva tartásának ütemterve
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti az előterjesztést. Július 4-től július 22-ig tart zárva az
Óvoda.
Simon Attiláné Óvodavezető: Ez az Óvoda szokásos zárva tartási rendje. Nem változtattak
rajta. Ehhez rendelkezésre áll a szülői munkaközösség és az óvodaszék véleményezése,
hozzájárulása.
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 Képviselőtestületének 8/2016. (I. 26.) határozata
A Wunderland Óvoda nyári nyitva tartásának ütemtervéről
1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Wunderland
Óvoda tervezett nyári zárva tartásának idejét 2016. július 4.
napjától 2016. július 22. napjáig jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Wunderland Óvoda vezetőjét a
nyári nyitva tartási rend közzétételére, illetve az
óvodaépület zárva tartása idején felmerülő ellátási igény
előzetes felmérésére.
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Határidő: 2016. január 26.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

9. napirendi pont:
A tauberbischofsheimi tanulók óvodai szakmai gyakorlatának programja
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ez a Város jó hírnevét öregbítő akció. Idén 8. alkalommal
valósul meg ez a program. Van Tauberbischofsheimben egy iskola, ahol óvónőket is
képeznek. Korábban magániskola volt, most ez a würzburgi-i egyetem alapképzéséhez
tartozik. Jó együttműködés alakult ki az Ilyés Gyula Főiskolai Kar és a Wunderland Óvoda
között. Minden évben jönnek tanulók. Szeretnek itt lenni, az Önkormányzat jó hírét viszik
Würzburg felé. A két hetes gyakorlatukról egyetemi papírt visznek haza, ami
Németországban különösen fontos. Február 8-tól 19-ig tart ez az időszak, öten jönnek.
Mindenkinek hasznos ez a program, az Önkormányzatnak, a Városnak, a Főiskolának.
Simon Attiláné Óvodavezető: Tavaly kérték tapintatosan a tanulók, hogy ne szervezzenek túl
sok szakmai programot számukra, mert sok feladatuk van az iskolával kapcsolatban. Most
ismét kérte a gyakorlati vezetőjük, hogy inkább az Óvodában tevékenykedjenek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a testület 3
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2016. (I. 26.) határozata
A tauberbischofsheimi tanulók szakmai programjának
jóváhagyásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Euro-Schulen Tauberbischofsheim Fachschule für
Sozialpädagogik intézményből érkező tanulók óvodai szakmai
gyakorlatának programját jóváhagyja.
Határidő: 2016. január 26.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

10. napirendi pont:
Az elmúlt időszak eseményei
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
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Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: A napirendi pontok kapcsán ezek elhangzottak már. 2015.
november 17. volt az utolsó ülésük. Egyik ellenőrzést kapták a másik után, ennyit kívánt
elmondani.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület – határozathozatal nélkül – tudomásul vette a beszámolót.
11. napirendi pont:
Egyebek
Heinek Ottó képviselő-testületi tag: A Német Színház felújításáról tájékoztat. Az Országos
Német Nemzetiségi Önkormányzat nem csak fenntartója a Német Színháznak, hanem a
megyei önkormányzattól az ingatlan tulajdonjogát is átvették. Ennek az ingatlannyilvántartásban való átvezetése megtörtént. Kaptak 200 millió Ft-ot az Emberi Erőforrások
Minisztériumától a felújításra. Két közbeszerzési eljárás volt, tárgyalásos, lezárult mindkettő.
Az építési beruházás kivitelezője az SZ+C Kft. lesz, a színháztechnika, nézőtér felújítását,
átrendezését pedig egy dunaharaszti cég nyerte meg. A kivitelezői szerződést már
megkötötték, a második szerződést majd a 10 napos moratórium után. A Planéta Kft. lesz a
műszaki ellenőr, ők viszik ezt a projektet itt helyben. A Színház adminisztrációja költözik a
volt Kormányablak épületébe, július közepéig tartanak a felújítási munkák. Az új szezon már
a felújított színházban kezdődik. Ezzel párhuzamosan tájékoztat, hogy az épület
dokumentumok alapján társasház, ebben tulajdonrésze van a Városnak is, de 1996 óta nem
társasházként működik. 2015 novemberében volt egy találkozó a tulajdonostársakkal.
Árajánlat bekérések folynak, keresik a ház alkalmas kezelőjét, hogy „rendes” társasházként
működjön a továbbiakban. A cukrászdának, egy magántulajdonosnak, a Városnak, a borozót
működtető cégnek van még tulajdonrésze itt. Felújítási alap nincs, nem fizetnek közös
költséget, közös képviselő nincs. A magánszemély tulajdonos az átjárás miatt panaszkodik
állandóan.
dr. Varga Katalin jegyző: Több ilyen ügye is van jelenleg a Városnak, ezek megoldása
napirenden van.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 16
óra 35 perckor berekeszti.

K. m. f.

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

Farkas Pál Györgyné
Elnökhelyettes

Készítette:
dr. Ludas Gabriella
jogi és bizottsági referens

Ellenjegyzem:

dr. Varga Katalin
jegyző
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