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

Ikt.szám: IV. 130/2012.
JEGYZİKÖNYV
amely készült 2012. február 14-én (kedden) 10 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.) megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Töttıs Gábor képviselı-testületi tag.

Tanácskozási joggal megjelent:

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Krémer György a Tolna Megyei Németek Szövetségének
irodavezetıje,
Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetıje,
Papné Dévai Éva a Wunderland Óvoda gazdasági vezetıje
Kovácsné
dr.
Kubik
Andrea
biz.
referens,
jegyzıkönyvvezetı.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megállapítja, hogy a testület 4 tagja közül 3
fı jelen van, a képviselı-testület határozatképes. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
ülését 10 órakor megnyitja.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
A napirendre vonatkozó módosító javaslat nem hangzott el.
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:
Beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi lejárt határidejő
határozatainak végrehajtásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
3. napirendi pont:
Tájékoztató a kisebbségi törvény változásával kapcsolatos feladatokról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Heinek Ottó LDU elnök
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ZÁRT ÜLÉS:
4. napirendi pont:
Tájékoztató az Energia Központ Nonprofit Kft. "Szabálytalansági eljárás indításával"
kapcsolatosan
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

NYILVÁNOS ÜLÉS:
5. napirendi pont:
Egyebek
- Tájékoztató a Magyar Államkincstár
felülvizsgálatával kapcsolatos levelérıl

28/2009.

(VIII.19.)

OKM

rendelet

szerinti

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
8. napirendi pont:
Javaslat a Wunderland Óvoda vezetıje 2012.
meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

évi

teljesítménykövetelményének

9. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda nyári nyitva tartásának ütemterve
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Elıadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetıje
10. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2012/2013. nevelési évének elıkészítése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Elıadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetıje
11. napirendi pont:
Az óvodák és az általános iskolák 2012/2013. nevelési évi, illetve tanévi beíratási felhívásaira
vonatkozó közgyőlési elıterjesztés véleményezése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
12. napirendi pont:
Egyebek
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1. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Józan-Jilling Mihály: Tájékoztatja a testületet, hogy az utolsó ülés – 2011. november 29-i – óta a
következı fontosabb események történtek:
Január 9-én egyeztetést folytatott le polgármester úrral részint a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Egyesülettel, részint a német önkormányzattal kapcsolatosan.
Január 13-án Heim Károly Biciklista címő könyvét mutatták be a Cserkészházban.
Január 14-én Pécsett az Országos Német Önkormányzat gálája volt, amelyen minden évben részt
vesznek.
Február 7-én költségvetési egyeztetı tárgyaláson vett részt Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál.
Február 9-én pedig jegyzı asszonnyal folytatott egyeztetést a német önkormányzat ülésével és az
aktuális jogszabályváltozásokkal kapcsolatosan.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselı-testület 3 igen szavazattal, határozat hozatal nélkül
elfogadta a beszámolót.

2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi lejárt határidejő
határozatainak végrehajtásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Józan-Jilling Mihály: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
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:
1/2012. (II.14.) SZNNÖ határozat
Beszámoló a Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat 2011. évi lejárt határidejő
határozatainak végrehajtásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete az 1-7/2011. (I.25.), 8-15/2011.
(II.15.), 16-19/2011. (III.7.), 20-25/2011. (IV. 12.),
26-32/2011. (V.17.), 33-37/2011. (VI.28.), 3844/2011. (IX.27.), 45-59/2011. (XI.29.) SZNKÖ
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidı: 2012. február 14.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
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3. napirendi pont:
Tájékoztató a kisebbségi törvény változásával kapcsolatos feladatokról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Heinek Ottó LDU elnök
Heinek Ottó: Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
nevében kiküldtek egy tájékoztató anyagot a kisebbségi önkormányzatok részére, amelyben
felvázolták a jogszabályváltozásokkal kapcsolatos teendıket. Ez a tájékoztató levél került kiküldésre a
képviselık részére is. Kiemeli a kisebbségi önkormányzatok névváltozásával kapcsolatosan, hogy a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára is egyetértett azzal, hogy a kisebbségi
önkormányzatoknak a nemzetiségi törvény változására tekintettel nem kell megváltoztatnia a nevét.
Ennek ellenére késıbb írt egy levelet, hogy amelyik önkormányzat nevében szerepel a kisebbségi szó,
azt a jövıben nem használhatja. Erre tekintettel javasolja, hogy a szekszárdi német önkormányzat is
változtassa meg a nevét. A változások között szerepel az adószám igénylése, számlaszám nyitása
mellett, hogy a jövıben az önkormányzat elnökének kell megküldenie az ülésekrıl készített
jegyzıkönyvet a Kormányhivatal részére. Kérdése jegyzı asszonyhoz, hogy ez történhet-e úgy a
jövıben, hogy a Polgármesteri Hivatal továbbra is elkészíti a jegyzıkönyvet, és a kísérı levelet az
elnök írja alá.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Igen, természetesen, ennek nincs semmi akadálya.
Heinek Ottó: Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy március folyamán a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata egy olyan képzés folyamatot indít, amely során a nemzetiségekrıl szóló
törvény, és egyéb törvények változásairól szeretnék a nemzetiségi önkormányzatokat minden
megyében tájékoztatni. Ezzel kapcsolatosan egy tájékoztató kiadványt, és egy együttmőködési
megállapodás tervezetet is szeretnének a nemzetiségi önkormányzatok részére bocsátani, amelyet a
kollegái már készítenek. Reméli, hogy ezzel is segítséget tudnak nyújtani a nemzetiségi
önkormányzatok részére. Tapasztalata szerint a legtöbb problémát eddig a számlanyitás jelentette.
Nagyon sok nemzetiségi önkormányzatnak nem volt pénze a számlanyitásra és a pecsét lecserélésére.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Javasolja, hogy a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat az
elnevezését Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatra változtassa meg. A számlanyitással
kapcsolatosan úgy tudja, hogy eddig az önkormányzatnak alszámlája volt a város számláján belül, de
most önálló számlát kell nyitniuk. Ezzel kapcsolatosan érdeklıdik, hogy a Polgármesteri Hivatal
megtette –e már a szükséges intézkedéseket.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A számla nyitás folyamatban van. A pénzintézetnél volt némi
akadékoskodás a név tekintetében, mert a pénzintézet is jelezte, hogy addig nem tudnak fıszámla
nyitásáról gondoskodni, amíg nem küldik meg a német önkormányzat névváltozására vonatkozó
törzskönyvi kivonatot. Egyébként ı is azt az álláspontot képviseli, hogy egy önkormányzatnak a
szervezeti autonómiájába tartozik, hogy szabadon határozza meg a mőködését és az elnevezését. Az új
nemzetiségiségekrıl szóló törvény 159. §-a azonban kimondja, hogy az eddigi kisebbségi
önkormányzatok nemzetiségi önkormányzatok. Amennyiben azonban a német önkormányzat
megváltoztatja a nevét, akkor a hivatal a törzskönyvi nyilvántartás módosítását kezdeményezi, a
törzskönyvi nyilvántartást a pénzintézet felé megküldi, így a számla nyitásnak sem lesz akadálya.
Adószáma eddig is volt a német önkormányzatnak.
Dr. Józan-Jilling Mihály: A következı feladat a várossal kötött együttmőködési megállapodás
felülvizsgálata, de úgy tudja, hogy erre van idejük. A szervezeti és mőködési szabályzattal
kapcsolatosan kérdezi, hogy elegendı a módosítás, vagy újat kell elfogadni.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Tekintettel arra, hogy a jogszabály az együttmőködési megállapodás
felülvizsgálatára június végéig ad határidıt, kéri, hogy azt a képviselı-testület majd csak az áprilsi,
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májusi ülésén tárgyalja. A szervezeti és mőködési szabályzat tekintetében, ha a névváltozáson kívül
nincs más módosítási szándék, akkor elegendı a módosítás is.
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Jelzi, hogy a nemzetiségekrıl szóló törvényben van egy olyan
rendelkezés miszerint az együttmőködési megállapodásban foglaltakat a szervezeti és mőködési
szabályzatban is át kell vezetni, ezért célszerő a kettı felülvizsgálatát összekötni.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Javasolja, hogy a következı ülésen fogadja el a képviselı-testület a
névváltozásra tekintettel a szervezeti és mőködési szabályzat módosítását, és késıbb az
együttmőködési megállapodás felülvizsgálatánál ismét visszatérhetnek a szervezeti és mőködési
szabályzat módosítására.
Dr. Józan-Jilling Mihály: További változás még a kötelezettség vállalás tekintetében, hogy a jövıben
ı lesz az utalványozó, és az ellenjegyzı pedig a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságának
vezetıje, vagy a jegyzı által kijelölt személy. Korábban ugyanis a jegyzı is lehetett ellenjegyzı, a
jövıben viszont nem.
Hepp Ádám: Kérdése, hogy mi lesz a számlák kifizetésének a menete a jövıben.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Minden ugyanúgy mehet tovább a korábban elmondottak kivételével.
Annak nincs akadály a jövıben sem, hogy Hepp Ádámhoz érkezzenek a számlák, és ı arra rávezeti,
hogy melyik számla kifizethetı. Ezt követıen a megfelelı személyek utalványozóként és
ellenjegyzıként aláírják. Megfogalmazza az önkormányzat névváltozására tekintettel a határozati
javaslatot.

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:

2/2012. (II.14.) SZNNÖ határozat
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
nevének megváltoztatása
1. A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. § (1)
bekezdése
alapján
az
önkormányzat
elnevezését 2012. január 1. napjával
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnevezésre módosítja.
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az önkormányzat névváltozására
tekintettel a szervezeti és mőködési szabályzat
módosítását terjessze a képviselı-testület
következı ülése elé.
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3. A Képviselı-testület felkéri továbbá a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a névváltozással
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 2012. február 14.
2-3. pont tekintetében: 2012. április 30.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Simon Attiláné: Jelzi, hogy a Wunderland Óvoda hivatalos elnevezése eddig Wunderland Óvoda
Kindergarten a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája volt. A német önkormányzat
névváltozására tekintettel akkor az óvoda nevét is meg kell változtatni?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Igen, és erre tekintettel az óvoda alapító okiratát is módosítani
szükséges.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Megfogalmazza az óvoda névváltozására vonatkozó határozati javaslatot.
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:
3/2012. (II.14.) SZNNÖ határozat
A Wunderland Óvoda nevének megváltoztatása
1. A
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselı-testülete testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 159. § (1) bekezdésére
tekintettel a Wunderland Óvoda hivatalos
elnevezését 2012. január 1. napjával
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
elnevezésre módosítja.
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a Wunderland Óvoda
névváltozására tekintettel az alapító okirat
módosítást terjessze a képviselı-testület
következı ülése elé.
3. A Képviselı-testület felkéri továbbá a
Wunderland Óvoda vezetıjét, hogy az óvoda
névváltozására
tekintettel
a
szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 2012. február 14.
2. pont tekintetében: 2012. április 30.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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10 óra 25 perckor az elnök a képviselı-testület nyilvános ülését berekeszti, a testület zárt üléssel
folytatja munkáját.
10 óra 35 perckor az elnök újra megnyitja a képviselı-testület nyilvános ülését.
5. napirendi pont:
Egyebek
- Tájékoztató a Magyar Államkincstár
felülvizsgálatával kapcsolatos levelérıl

28/2009.

(VIII.19.)

OKM

rendelet

szerinti

Dr. Józan-Jilling Mihály: Tájékoztatja a képviselı-testületet a 2012. január 23-án kelt Magyar
Államkincstártól érkezett levél tartalmáról, miszerint a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
470 Ft-ot jogosulatlanul használt fel, ezért visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ezt az összeget
azonban mégsem kell visszafizetniük tekintettel arra, hogy a visszafizetési kötelezettség nem éri el az
1000,- Ft-ot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselı-testület 3 igen szavazattal, határozathozatal
nélkül elfogadta a tájékoztatót.

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Józan-Jilling Mihály: Ismerteti a Wunderland Óvoda költségvetése módosításának okát.
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Ismerteti a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi
költségvetése módosításának okát.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Javasolja, hogy a képviselı-testület fogadja el a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítását az elıterjesztés szerinti
számokkal, amely a határozat mellékletét képezi.
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:
4/2012. (II.14.) SZNNÖ határozat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének módosítása
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
2011.
évi
költségvetésének
módosítását
a
határozat
melléklete szerint fogadja el.
A költségvetés módosítás a határozat mellékletét
képezi.
Határidı: 2012. február 14.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
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7. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Józan-Jilling Mihály: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetését
a költségvetési egyeztetı tárgyalásoknak megfelelıen készítették el. A város az óvoda és az
önkormányzat tekintetében is a tavalyi évben nyújtott támogatásokat tudja a 2012. évben biztosítani.
Ez azt jelenti, hogy az óvoda tekintetében a város 66.266 eFt-ot, az önkormányzat részére pedig 4.200
eFt-ot biztosít. A német önkormányzat költségvetésénél javasolja, hogy az egyéb folyó kiadásoknál az
augusztus 20-i kitüntetésre biztosított 100 ezer Ft összeget ne éremre fordítsák. A költségvetésben
maradjon meg az erre szánt összeg, de azt ne éremre fordítsák, hanem oklevélre, virágra illetve egyéb
ajándékra. Javasolja továbbá, hogy a „Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre”
címő elıirányzaton elkülönített 1.200 eFt tekintetében pályázatot írjon ki a német önkormányzat,
vagyis hozzanak létre egy Kulturális Alapot 1.200 eFt értékben. Véleménye szerint nem volt jó az a
gyakorlat, hogy az egyes egyesületek automatikusan megkapták a támogatást.
Heinek Ottó: Egyetért azzal, hogy a korábbi hagyományt megszakítsák, és a Kulturális Alap
tekintetében pályázatot írjanak ki. Megfogalmazza az erre vonatkozó határozati javaslatot.
Dr. Józan-Jilling Mihály: A Wunderland Óvoda költségvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a
költségvetési koncepcióhoz képest 10 millióval csökkent a fıösszeg. Erre tekintettel az óvoda
kiadásait, ezen belül is fıként a bér jellegő kiadásokat csökkenteni szükséges. Javasolja, hogy a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Heinek Ottó kiegészítésével együtt, az elıterjesztésben
foglalt számokkal fogadja el a 2012. évi költségvetését, amely a határozat mellékletét képezi.
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:
5/2012. (II.14.) SZNNÖ határozat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének elfogadása
1.

A
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat 2012. évi költségvetését a
határozat melléklete szerint fogadja el.

2.

A Képviselı-testület 1.200.000,- Ft összegő
Kulturális Alapot hoz létre, amelyre a testület
pályázatot ír ki a városban mőködı német
nemzetiségi
kulturális
egyesületek
programjainak támogatására.

A költségvetés a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. február 14.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
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8. napirendi pont:
Javaslat a Wunderland Óvoda vezetıje 2012.
meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

évi

teljesítménykövetelményének

Dr. Józan-Jilling Mihály: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
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:
6/2012. (II.14.) SZNNÖ határozat
A Wunderland Óvoda vezetıje 2012. évi
teljesítménykövetelményének meghatározásához
szükséges kiemelt célok elfogadása
I.

A
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat a 2012. évre a következı
kiemelt teljesítménycélokat állapítja meg:

1. Az óvoda mőködése feleljen meg a közoktatást
érintı hatályos jogszabályokban, valamint az
intézményi
belsı
szabályozó
dokumentumokban megfogalmazott elveknek.
2. Az óvodavezetı folyamatosan biztosítsa a
minıségi, a gyermekek fejlıdését segítı
nevelést, szakszolgáltatást, segítse elı a
nemzetiségi német nyelvoktatás fejlesztését.
3. Az intézmény kísérje figyelemmel a profiljába
tartozó hazai és európai uniós pályázati
lehetıségeket, törekedjen bevételi források
felkutatására. Hatékonyan mőködjön együtt az
intézményt érintı fenntartói pályázatok
elkészítésében,
megvalósításában
és
elszámolásában.
4. Az intézmény gazdálkodási feladatait a
rendelkezésre
álló
források
optimális,
takarékos, hatékony felhasználásával valósítsa
meg.
5. Kiemelten törekedjen a pontosságra a normatív
támogatások igénylésének és felhasználásának
nyilvántartásánál.
6. Tartsa szem elıtt az esélyegyenlıség
követelményeinek megvalósulását a települési
és intézményi közoktatási esélyegyenlıségi
tervben foglaltak figyelembevételével és
megvalósításával.
7. Elıterjesztéseivel, javaslataival, a fenntartói
döntések határidıre történı maradéktalan
végrehajtásával segítse elı a fenntartó
munkáját.
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8. Folyamatosan mőködjön együtt Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával
és nevelési-oktatási intézményeivel.
II. A Képviselı-testület felkéri elnökét, hogy az e
határozattal
elfogadott
kiemelt
célok
figyelembevételével
állapítsa
meg
az
óvodavezetı
részére
a
teljesítménykövetelményeket és a tárgyév
végéig
értékelje
az
óvodavezetı
munkateljesítményét.
Határidı: 2012. február 14.
II. pont tekintetében: 2012. február 29., illetve
2012. december 31.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

9. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda nyári nyitva tartásának ütemterve
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Elıadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetıje
Dr. Józan-Jilling Mihály: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
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:
7/2012. (II.14.) SZNNÖ határozat
A Wunderland Óvoda nyári nyitva tartásának
ütemterve
1. A
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.
§ (2) bekezdés a) pont alapján a Wunderland
Óvoda tervezett nyári zárva tartásának idejét
2012. július 9. napjától 2012. július 27. napjáig
jóváhagyja.
2. A Képviselı-testület felkéri a Wunderland
Óvoda vezetıjét a nyári nyitva tartási rend
közzétételére, illetve az óvodaépületek zárva
tartása idején felmerülı ellátási igény elızetes
felmérésére.
Határidı: 2012. február 14.
2. pont tekintetében: 2012. február 15. (közzététel)
ill. 2012. március 15. (igény felmérés)
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
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10. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2012/2013. nevelési évének elıkészítése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Elıadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetıje
Dr. Józan-Jilling Mihály: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Simon Attiláné: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy várhatóan a felvételt kérık száma
meghaladja az óvoda férıhelyeinek számát, ezért az áprilisi beíratásokat követıen biztosan módosítani
kell a férıhelyek számát.
Dr. Józan-Jilling Mihály: A határozati javaslatot a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
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:
8/2012. (II.14.) SZNNÖ határozat
A Wunderland Óvoda 2012/2013. nevelési
évének elıkészítése
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete, mint a Wunderland Óvoda
fenntartója a 2012/2013. nevelési évben az óvoda
felvételi keretlétszámát az alábbiak szerint
engedélyezi:
1. A Wunderland Óvoda gyermeklétszámát az
alapító okiratban foglalt gyermeklétszámmal,
249 fıvel tervezi.
2. A Képviselı-testület a 2012/2013. nevelési
évben a Wunderland Óvoda felvehetı
gyermeklétszámát 65 fı számban engedélyezi.
Határidı: 2012. február 14.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
11. napirendi pont:
Az óvodák és az általános iskolák 2012/2013. nevelési évi, illetve tanévi beíratási felhívásaira
vonatkozó közgyőlési elıterjesztés véleményezése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Józan-Jilling Mihály: Ezt az elıterjesztést a képviselı-testület minden évben szokta
véleményezni. Röviden ismerteti az elıterjesztést. Javasolja, hogy az elıterjesztést elfogadásra
javasolják Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének.
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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9/2012. (II.14.) SZNNÖ határozat
Az óvodák és általános iskolák 2012/2013.
nevelési évi, illetve tanévi beíratási felhívásaira
vonatkozó
közgyőlési
elıterjesztés
véleményezése
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
az óvodák és általános iskolák 2012/2013. nevelési
évi, illetve tanévi beíratási felhívásaira vonatkozó
közgyőlési elıterjesztést megtárgyalta, és azt
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. február 14.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
12. napirendi pont:
Egyebek
Dr. Józan-Jilling Mihály: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Egyesület eddig összesen 21 alkalommal rendezte meg a Pünkösdi Fesztivált a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával. A
mélyülı gazdasági válság, a szponzori háttér és támogatók csökkenésére tekintettel a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Egyesület a jövıben nem tudja vállalni a Pünkösdi Fesztivál megrendezését.
Hepp Ádám: Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy azzal, hogy a Pünkösdi Fesztivál helyszíne a
sportcsarnokból a városi terekre került át, milyen többletköltségek merültek fel. Sajnos a jelenlegi
gazdasági helyzetre tekintettel a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület a továbbiakban nem tudja
vállalni a rendezvény megszervezését.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat részére a Belvárosi Plébániától érkezett egy kérelem. A Belvárosi Plébánia egy
összefogást hirdetett meg a Belvárosi Római Katolikus Templom kupolájának felújításáért. Eddig 8
millió Ft győlt össze, és most kérik a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat segítségét.
Javasolja, hogy az önkormányzat 100.000,- Ft-tal támogassa a kérelmet a 2012. évi költségvetésének
Tartalék Kerete terhére.
Heinek Ottó: Egyetért a javaslattal.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Megfogalmazza a határozati javaslatot, és kéri Kovácsné dr. Kubik
Andreát, hogy külön levélben tájékoztassák a Belvárosi Plébániát a támogatásról.
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:
10/2012. (II.14.) SZNNÖ határozat
A Belvárosi Plébánia kérelme
1. A
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat a Belvárosi Plébánia kérelmét
támogatja, és a Belvárosi Római Katolikus
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Templom kupolájának felújítására 100.000,- Ft
támogatást
biztosít
a
2012.
évi
költségvetésének Tartalék Kerete terhére.
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri
Hivatalt
a
támogatási
megállapodás
elkészítésére, és a támogatási összeg
átutalására.
Határidı: 2012. február 14.
2. pont tekintetében: 2012. március 15.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Dr. Józan-Jilling Mihály: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Cserkészházban végre elindul a
Német Filmklub. Ismerteti az errıl szóló levelet német nyelven.
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Javasolja, hogy a központi költségvetésbıl, valamint a fejezeti
kezeléső elıirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszereirıl és elszámolásának rendjérıl szóló
342/2010. (XII.28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat hozzon határozatot a feladatalapú támogatás igénylésére vonatkozóan, amelyet majd el
kell küldeni a Tolna Megyei Kormányhivatal részére.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Elfogadja a javaslatot, és megfogalmazza a határozati javaslatot.
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:

11/2012. (II.14.) SZNNÖ határozat
Feladatalapú támogatás igénylése
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a
kisebbségi önkormányzatoknak a központi
költségvetésbıl, valamint a fejezeti kezeléső
elıirányzatból
nyújtott
támogatások
feltételrendszereirıl és elszámolásának rendjérıl
szóló 342/2010. (XII.28.) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése szerinti feladatalapú támogatást igénybe
kívánja venni.
Határidı: 2012. február 14.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
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További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a képviselı-testület nyilvános ülését 11 óra 45
perckor berekeszti.
K. m. f.
Dr. Józan-Jilling Mihály
Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Elnöke
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Hepp Ádám
Elnökhelyettes
Készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogi és bizottsági referens
Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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