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

Ikt.szám: VI/B/223-5/2021.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021.
szeptember 27-én (hétfőn) 15 óra 00 perckor a Heinek Ottó Közösségi Ház
tárgyalótermében (7100 Szekszárd, Hrabovszky utca 10.) tartott rendes, nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:
Farkas Pál Györgyné elnök,
Töttős Gábor elnökhelyettes,
Cziráki Zoltán képviselő,
Häfner Adél képviselő,
Mikola Péterné képviselő.
Összesen: 5 fő
Tanácskozási joggal megjelent:
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
Csanda Gyöngyi gazdasági vezető,
dr. Horváth Annamária köznevelési referens, jegyzőkönyvvezető.

Farkas Pál Györgyné elnök köszönti a megjelenteket. Tudomása szerint a jövőben Szántóné
Karl Rita mint pénzügyi osztályvezető vesz részt a képviselő-testület ülésein. A megbízáshoz
ezúton is gratulál és sok sikert kíván. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 5 tag
az ülésen megjelent, a Képviselő-testület határozatképes, és megnyitja az ülést.

Farkas Pál Györgyné elnök: Kérdezi, hogy napirend előtt kíván-e valaki felszólalni, illetve vane kiegészítés a napirendre vonatkozóan.
Farkas Pál Györgyné elnök – miután a napirenddel kapcsolatban javaslat, kiegészítés nem
hangzott el – szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület – melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az
alábbiak szerint:

NAPIREND
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1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
módosítása
(7. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
Csanda Gyöngyi gazdasági vezető
2. „A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Óvodája fűtéskorszerűsítésének finanszírozása” című pályázati projekt segítségével a
Wunderland Óvodában 2021. nyarán megvalósult beruházások
(6. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Häfner Adél intézményvezető, képviselő
3. A Wunderland Óvoda 2020/2021. nevelési évének munkája
(4. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Häfner Adél óvodavezető, képviselő
4. A Wunderland Óvoda 2021/2022. nevelési évi munkaterve
(5. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Häfner Adél intézményvezető, képviselő
5. Egyebek

1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Farkas Pál Györgyné elnök: Megköszöni az előterjesztés készítőinek az anyagot és röviden
ismerteti az előterjesztést. Ezután felkéri Csanda Gyöngyi gazdasági vezetőt, hogy az óvodára
vonatkozóan egészítse ki az elhangzottakat.
Csanda Gyöngyi gazdasági vezető: A jelenlegi módosítási javaslattal összefüggésben
elmondja, hogy korábban 239 óvodásra igényeltek normatívát, azonban csak 210 gyermek járt
óvodába, ezért kb. 16 millió forint mínusz keletkezett. Szerencsére azonban módosult a
gyermekétkeztetés normatívája, illetve a pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
bérkiegészítését is emelték, így ez az összeg jelentősen lecsökkent, 4,5 millió forint a
támogatás lemondása.
Tájékoztat arról, hogy a tánctalálkozóra kapott pénz másra nem használható fel, továbbá arról
is, hogy a kevesebb gyermeklétszám miatt a térítési díjbevételt is csökkenteni kell.
Farkas Pál Györgyné elnök: Szántóné Karl Rita pénzügyi és költségvetési ügyintézőt kérdezi,
hogy a költségvetés módosítása mit jelent az önkormányzat szempontjából.
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Szántóné Karl Rita pénzügyi és költségvetési ügyintéző: Belső átcsoportosítások és
átkönyvelések történtek, de a főszámot ez nem érintette. Az óvoda nélkül 439 ezer forintról
van szó.
Farkas Pál Györgyné elnök: Kérdezi, hogy a felhalmozási célú összeg mit jelent.
Szántóné Karl Rita pénzügyi és költségvetési ügyintéző: Az óvoda beruházási összegéről van
szó, az önkormányzatnak nincs ilyen összege.
Farkas Pál Györgyné elnök: Kérdezi, van-e hozzászólás, kiegészítés, kérdés.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Farkas Pál Györgyné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület – melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag
elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
36/2021. (IX. 27.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021.
évi költségvetésének módosításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Szekszárdi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
2021.
évi
költségvetéséről szóló 9/2021. (II.23.) határozatát (a
továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
1.

Határozat II. 1-2. pontjai helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:

„1. A Képviselő-testület a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 333 185 ezer Ft-ban
b) kiadási főösszegét 333 185 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás
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a) működési célú összegét:
300 237 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú összegét: 32 948 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
2.

Határozat mellékletei
módosulnak:

az

alábbiak

szerint

(1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I.
mérlege lép.
(2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A.
mérlege lép.
(3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B.
mérlege lép.
(4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1.
melléklete lép.
(5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2.
melléklete lép.
(6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3.
melléklete lép.
(7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4.
melléklete lép.
(8) Határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5.
melléklete lép.
(9) Határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6.
melléklete lép.
(10) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7.
melléklete lép.
(11) Határozat 8. melléklete helyébe jelen határozat 8.
melléklete lép.
3.

Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

4.

Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2021. szeptember 27.
Felelős:
Farkas Pál Györgyné elnök

2. „A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
fűtéskorszerűsítésének finanszírozása” című pályázati projekt segítségével a
Wunderland Óvodában 2021. nyarán megvalósult beruházások
Farkas Pál Györgyné elnök: Tájékoztat arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat
fenntartásában működő Wunderland Óvodában 2005-től szinte minden évben történtek
infrastrukturális fejlesztések, melyekkel az óvoda értéke növekedett. 2021. január 1-jétől már
az ingatlan tulajdonjogát is a nemzetiségi önkormányzat gyakorolja, ezért a jövőben is
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igyekeznek minden pályázati lehetőséget kihasználni a további értéknövelés érdekében. Az
eltelt évek alatt több mint 200 milliós fejlesztést valósíthattak meg összesen.
Ezek után röviden ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót az óvoda vezetőjének, Häfner
Adél képviselőnek.
Häfner Adél képviselő: Az óvoda idén 40 éves intézmény, melynek fűtési rendszeréhez eddig
„nem nyúltak hozzá”. A fűtéskorszerűsítés első üteme történt meg ezen a nyáron, amikor kb.
100 radiátor és sok-sok csővezeték cseréje valósult meg. A későbbiekben, a korszerűsítés
második ütemeként hőszivattyús rendszer kiépítését tervezik.
2021. október 7-én történik meg az ünnepélyes átadás, melyre a meghívókat átadja a
képviselőknek. A csővezetékek cseréje mellett természetesen több helyen festésre-mázolásra
volt szükség, illetve járulékos költséget jelentett a padlóburkolás és gipszkartonozás is.
Jelenleg a térelválasztók visszaépítése van hátra.
Csanda Gyöngyi gazdasági vezető: Az elhangzottakat kiegészíti azzal, hogy várnak még
számlákat az elvégzett munkálatokkal kapcsolatban, hiszen a szegélyek visszaragasztására, az
ablakok körüli burkolásra is szükség volt. Az eddigi költségek csaknem 3,5 millió forinttal
haladják meg az elnyert 30 milliós összeget. Maximum 34 milliós végösszegre lehet számítani.
Farkas Pál Györgyné elnök: Kérdezi, van-e hozzászólás, kérdés. Ő maga – az
intézményvezetővel együtt – nagyon aggódott a szűk határidők miatt, hiszen a gyerekekre
tekintettel a fűtési szezon kezdetére el kellett készülni a munkákkal. Dicséret illeti a
kivitelezőket (a vállalkozó No-Cidri Kft.-t). Nagyon rendezett, szervezett munkát köszönhetnek
nekik. Friedmann Tamás műszaki ellenőr is elismerően szólt a kivitelezőről.
Häfner Adél képviselő: Megerősíti, hogy a kivitelezésben résztvevők teljes mértékben
alkalmazkodtak az intézmény igényeihez és nagyon tisztán dolgoztak.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Farkas Pál Györgyné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület – melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal elfogadott, és meghozta a következő
határozatot:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
37/2021. (IX. 27.) határozata
a Wunderland Óvodában megvalósult beruházásokról
szóló beszámoló elfogadásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
támogatásából 2021 nyarán a Wunderland Óvodában
megvalósult
beruházásokról
szóló
beszámolót
jóváhagyólag tudomásul veszi.
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Határidő: 2021. szeptember 27.
Felelős:
Farkas Pál Györgyné elnök

3. A Wunderland Óvoda 2020/2021. nevelési évének munkája
Farkas Pál Györgyné elnök: Bevezetésként elmondja, hogy Szekszárd város is ilyen
szempontok szerint kérte intézményeitől a beszámolók elkészítését, majd átadja a szót az
intézményvezetőnek, Häfner Adél képviselőnek.
Häfner Adél képviselő: Öt dolgot szeretne kiemelni a beszámolóból.
A pedagógusi önértékelést mind a 23 fő óvodapedagógus elvégezte már, a vezetői és
intézményi önértékelés is megvalósult.
A könyvtári ellátottságuk sok éve nem tapasztalt mértékben nőtt a nevelési évben. Ez a
növekedés pályázati, alapítványi pénzekből és ajándékokból következhetett be. Gyönyörű, a
gyerekek számára is rendkívül hasznos és érdekes kiadványokhoz jutottak.
A beiskolázás tapasztalataival összefüggésben elmondja, hogy a szülők – néhány kivételtől
eltekintve – a város német nemzetiségi osztályait választják, azon belül is sokan a Dienes iskola
osztályait, beleértve a két-tannyelvű osztályt.
Az óvodai beíratás – bár számítottak a gyermeklétszám csökkenésére – kis csalódást okozott.
A felvehető létszámhoz képest jóval kevesebben jelezték beiratkozási szándékukat, ezért
jövőre erősebb hírverést szándékoznak megvalósítani.
A járványhelyzet és a vírus okozta betegség 2021. februárban rendkívüli szünet elrendelését
követelte meg az intézményben. Olyan sok alkalmazott (és gyerek is) került karanténba, hogy
lehetetlen volt biztosítani a feladatellátást. Márciusban pedig országos rendkívüli szünet
következett, mely alatt az ügyeletet meg tudták oldani.
Farkas Pál Györgyné elnök: Megköszöni a kiegészítést és a beszámolót, majd megkérdezi, vane hozzászólás, kérdés a tárggyal kapcsolatban.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Farkas Pál Györgyné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület – melynek létszáma 5 fő – 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és
meghozta a következő határozatot:

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
38/2021. (IX. 27.) határozata
a Wunderland Óvoda 2020/2021. nevelési évének
munkájáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
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törvény 83. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Wunderland
Óvoda 2020/2021. nevelési évének értékeléséről szóló
beszámolót elfogadja és megköszöni az intézmény
vezetőjének, dolgozóinak a nevelési év eredményes
munkáját.
Határidő: 2021. szeptember 27.
Felelős:
Farkas Pál Györgyné elnök

4. A Wunderland Óvoda 2021/2022. nevelési évi munkaterve
Farkas Pál Györgyné elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztést, kiemelve, hogy a
munkaterv a vonatkozó rendelet szerinti tartalommal készült. Kiemeli azt is, hogy az
intézmény már többször elnyerte az Oktatási Hivatal bázisintézménye címet, a
bázisintézményi működésre vonatkozó munkaterv pedig az intézményi munkaterv részét
képezi. A bázisintézményi cím és szerep növeli az intézmény szakmai hírnevét. Felteszi a
kérdést, van-e kiegészítés, hozzászólás.
Häfner Adél képviselő: Tájékoztat arról, hogy nagyon kedvező csoportlétszámokkal kezdik a
nevelési évet, ami azt jelenti, hogy csak három óvodai csoport létszáma haladja meg a 20 főt,
kettő pedig 13 fővel (a jogszabályi minimum létszámmal) indul.
Elmondja, hogy a pedagógushiány kezdi náluk is éreztetni a hatását. A 24 engedélyezett
álláshelyből csak 23 betöltött, 1 fő nyugdíjas, nem német nemzetiségi pedagógust
alkalmaznak, mert nincs megfelelő jelentkező az álláshelyre.
Két nevelés nélküli munkanap jelentőségét is említi, mindkettő (november 26. – regionális
konferencia ötödik alkalommal – és április 1. – továbbképzés a bajai főiskolán) rendkívül
fontos a szakmai hírnevük, ismertségük és elismertségük szempontjából.
A gyermekeknek nyújtott alapszolgáltatások és korábban is kínált fakultatív tevékenységek
mellett 3 új tevékenységet is kínálnak: óvodás sakk, gyermekjóga és vitamintorna
foglalkozásokra is lehet jelentkezni. Kérdésre elmondja, hogy a vitamintorna egy
koncentrációt fejlesztő, zenés-mozgásos tevékenység.
Jövő héten német önkéntes érkezését várják, és jelenleg jelenléti óvodát terveznek.
Töttős Gábor elnökhelyettes: A jegyzőkönyvvezetőt kérdezi az alacsony gyermeklétszámmal
kapcsolatban. Arra kíváncsi, milyen létszámok várhatóak a következő néhány évben.
Dr. Horváth Annamária jegyzőkönyvvezető: Tájékoztat arról, hogy a születések száma
meglehetősen alacsony Szekszárdon, ezért a következő évben inkább csökkenés várható az
óvodai beiratkozásoknál is. Az adatok az előző nevelési év óvodai létszámaihoz képest a város
óvodáiban 7-10 %-kos csökkenést mutattak. Személy szerint úgy ítéli meg, hogy a Wunderland
Óvodát még mindig sokan keresik és részesítik előnyben.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Farkas Pál Györgyné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület – melynek létszáma 5 fő – 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és
meghozta a következő határozatot:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
39/2021. (IX. 27.) határozata
a Wunderland Óvoda 2021/2022. nevelési évének
munkatervéről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében
kapott véleményezési jogával élve, a Wunderland Óvoda
2021/2022. nevelési évre szóló munkatervét és az abban
foglaltakat támogatja.
Határidő: 2021. szeptember 27.
Felelős:
Farkas Pál Györgyné elnök
5. Egyebek
Farkas Pál Györgyné elnök: Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódva kíván néhány
tájékoztatást adni.
Az óvodai fejlesztéssel összefüggésben elmondja, hogy megjelent a pályázat a 2022. évi
támogatásra. A fűtéskorszerűsítés 2. üteme, a hőszivattyús rendszer megvalósítása a
pályázatuk tárgya, ami több mint 60 millió forintos költség. Ezt követően már egy 3. ütemben
is gondolkodnak, mégpedig egy napelemes rendszer kiépítésének tervében. Ez rengeteg
számítást igényel arra vonatkozóan is, hogy például a többletáramot mennyiért venné át a
szolgáltató stb.
Häfner Adél képviselő: Már most látható, hogy a jelenlegi beruházással is kevesebb az
energiafelhasználás, csökken a fűtésszámla. A 2. ütem megvalósítása azonban magas
költséggel jár.
Töttős Gábor elnökhelyettes: Egyetért azzal, hogy ez csak pályázat segítségével valósítható
meg, önerőből mindez nem termelhető ki.
Häfner Adél képviselő: A napelemnél például csak az engedélyeztetés több mint 8 millió
forintot jelent.
Farkas Pál Györgyné elnök: Tájékoztat további két, aktuális pályázati lehetőségről: a civil
szervezetek számára biztosított lehetőség beadási határideje szeptember 30., a 2022. évi
nemzetiségi kulturális pályázat benyújtásának határideje pedig október 14.
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A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a pályázatot benyújtó civil szervezetektől
kéri a települési nemzetiségi önkormányzatok támogató nyilatkozatát is.
A német nemzetiségi önkormányzatok második éve megrendezett találkozójáról elmondja,
hogy valamennyi résztvevő nagyon hasznosnak tartotta, úgy gondolják, folytatni kell, mivel az
együttműködés és a közösségépítés szempontjából is igen fontos rendezvény. Szerencsére
pályázati pénz is biztosított rá.
Azt az információt kapta, hogy a társasjáték-bemutató, melyre szeptember 22-ig kellett
regisztrálni, Bonyhádon lesz a Perczel-kúriában.
A hamarosan kezdődő közmeghallgatással kapcsolatban elmondja, hogy valamilyen közös
megoldást kellene találni a minél szélesebb körű közzétételre. Sokan nem interneteznek,
viszont a lakossághoz ingyenes formában eljutó Szekszárdi Vasárnap megszűnésével nehéz
egyéb módon eljutni az emberekhez. Sajnos a Szekszárdi Vasárnap helyére lépő kiadvány csak
havonta egyszer jelenik meg.
A korábban kezdeményezett és Szekszárd város által elutasított tanösvénytémát változatlanul
fenn kívánják tartani, ezért a további egyeztetések során minél több támogató bevonását
tervezik (nemzetiségi pedagógusok, borászok, kulturális bizottság, német egyesület, városi
főépítész).
A kulturális központ igazgatójával abban állapodott meg, hogy a szeptemberi nagyobb városi
rendezvényeket követően térnek vissza a rajzpályázati kiállítás megrendezésének és a
díjátadásnak megvalósítására. A rajzpályázatra, melyet „Egy zsák zab” címmel hirdettek meg,
az általános iskolák szép számmal küldtek be alkotásokat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Egyéb javaslat, további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Farkas Pál Györgyné elnök
megköszönte a részvételt, és az ülést 16 óra 40 perckor berekesztette.

K.m.f.

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

………..………….……………………………..
Töttős Gábor
SZNNÖ elnökhelyettese
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Gábor Ferenc jegyző nevében és megbízásából
ellenjegyzem:

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

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