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

Ikt.szám: IV. 130-8/2012.
JEGYZİKÖNY V
amely készült 2012. szeptember 25-én (kedden) 16 óra 5 perckor a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)
megtartott rendes ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

Tamás Lázárné költségvetési és pénzügyi ügyintézı,
Krémer György a Tolna Megyei Német Önkormányzatok
Szövetségének irodavezetıje,
Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetıje,
Papné Dévai Éva a Wunderland Óvoda gazdasági vezetıje,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens,
jegyzıkönyvvezetı.

A jegyzı megbízásából:

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megállapítja, hogy a képviselı-testület 4
tagja közül 4 tag jelen van, a képviselı-testület határozatképes. A Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat ülését 16 óra 5 perckor megnyitja.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Javasolja, hogy a képviselı-testület vegye fel napirendjére a „Javaslat a
2012. évi közmeghallgatás idıpontjára” címő szóbeli elıterjesztést. 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 4 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:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi helyzete
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Tamás Lázárné költségvetési és pénzügyi ügyintézı
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3. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Tamás Lázárné költségvetési és pénzügyi ügyintézı
4. napirendi pont:
A KEOP-5.1.0-2008-0057. azonosítószámú, „Wunderland Óvoda Energetikai Korszerősítése”
címő projekt ügyében indított szabálytalansági eljárás lezárása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
5. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2011/2012. évi nevelési évének értékelése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Elıadó: Simon Attiláné óvodavezetı
6. napirendi pont:
Beszámoló a megyei nemzetiségi gyermek néptánc találkozóról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Elıadó: Simon Attiláné óvodavezetı
7. napirendi pont:
Együttmőködési megállapodás a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule-val
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
8. napirendi pont:
Együttmőködési megállapodás a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-vel
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
9. napirendi pont:
Javaslat a 2012. évi közmeghallgatás idıpontjára
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
10. napirendi pont:
Egyebek

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 – 2012. július 2-i – rendes ülés óta
a következı fontosabb események történtek:
Július 26. és 29. között Bautzenbıl érkezett két szakember az egészségügyi és a szociális szféra
területérıl. Az itt tartózkodásuk alatt szakmai megbeszéléseket folytattak, amelynek eredményeképpen
a Tolna Megyei Kórház harmincegynéhány kórházi ággyal gyarapodott.
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Augusztus 20-án tartották ünnepi ülésüket, amely keretében átadásra került a „János Klézli Preis für
das Ungarndeutschtum in Szekszárd – Klézli János Nívódíj a Szekszárdi Németségért” Farkas Pálné, a
Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója részére.
Szeptember 1-jén a Bautzen-i Landrat vezetıje, Michael Harich látogatta meg ıket, vele is fontos
megbeszéléseket folytattak le.
Szeptember 10-én Heinek Ottó kíséretében a Német Belügyminisztérium képviseletében Rudolf
Schaden tartott ellenırzést az eddigi pályázatokkal kapcsolatosan.
Szeptember 15-én az Országos Német Önkormányzat tartott közgyőlést. Két fontos kérdést tárgyaltak:
a 2014. évi választásokra való felkészülést, valamint az oktatási és nevelési koncepciót.
Szeptember 21-én került megrendezésre a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Gyermek Néptánc
Találkozók, de errıl többet nem mond, mert a rendezvényrıl szóló beszámoló külön napirend pont
tárgyát képezi.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, határozat hozatal nélkül
elfogadta a beszámolót.
2. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi helyzete
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Tamás Lázárné költségvetési és pénzügyi ügyintézı
Dr. Józan-Jilling Mihály: Röviden ismerteti a fı számokat. Ismerteti június 30-i határnappal a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Wunderland Óvoda Kindergarten
bevételének és kiadásának alakulását. Összességében megállapítja, hogy a bevételek és a kiadások
közel 50 %-a teljesült. Kéri, hogy a jövıben az egyes költségvetés módosításoknál a táblázatban
legyen ott a dátum, a beszámolónál pedig legyen ott egy százalékos teljesítés. Kérdezi, hogy a
felhalmozási bevételeknél a 246 ezer Forint mibıl származik?
Tamás Lázárné: A 246 ezer Ft kamatbevétel.
Hepp Ádám: Kérdezi, hogy a Kulturális Keretbıl megítélt támogatások átutalásra kerültek-e már? A
beszámolóban nem látja a teljesítést.
Kovácsné dr. Kubik Andrea: A beszámolóban az még azért nem látható, mert június 28-án döntött a
képviselı-testület a támogatások összegérıl, és csak azt követıen kerültek a támogatási szerzıdések
elkészítésre. A támogatási összegek pedig július-augusztus hónapokban kerültek átutalásra, ahogy az
egyesületek a támogatási szerzıdéseket aláírták.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Javasolja, hogy a képviselı-testület fogadja el a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi helyzetérıl szóló beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
38/2012. (IX.25) SZNNÖ határozat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének I. félévi helyzete
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 87. § (2) bekezdése
alapján elfogadja a Szekszárdi Német Nemzetiségi
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Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi
helyzetérıl szóló beszámolót.
Határidı: 2012. szeptember 25.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
3. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Tamás Lázárné költségvetési és pénzügyi ügyintézı
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosításához rossz tábla
került kiküldésre. A 2012. évi költségvetés I. félévi helyzetérıl szóló beszámoló tartalmazza a 2012.
június 30-i teljesítést, és a költségvetési rendelet módosítását is.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Röviden ismerteti az elıterjesztés fı számait. A költségvetés elsısorban
azért szükséges módosítani, mert a feladatalapú támogatásra 1 millió Ft-ot tervezetek be, de csak 811
ezer Ft támogatást kaptak, ez a Tartalék Keretbıl kerül átcsoportosításra. Ezen kívül érkezett a
Niermann Stiftung Alapítványtól még a 2012. év elején 4.321 ezer Ft, amely a Tartalék Keretre kerül
átcsoportosításra. Kérdezi, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától a támogatás
átutalásra került-e már a számlaszámukra? Erre vonatkozóan korábban határozatot is hoztak.
Tamás Lázárné: Igen, átutalásra került idıarányosan az összeg.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Javasolja, hogy a képviselı-testület fogadja el a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítását az elıterjesztés szerinti
tartalommal.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
39/2012. (IX.25) SZNNÖ határozat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének módosítása
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a határozat melléklete szerint
elfogadja a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat
2012.
évi
költségvetésnek
módosítását.
A költségvetés módosítása a határozat mellékletét
képezi.
Határidı: 2012. szeptember 25.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Józan-Jilling Mihály: Javasolja, hogy a Tartalék Kereten rendelkezésre álló összeg egy részét
kössék le az év végéig. Megkérte Papné Dévai Évát, hogy érdeklıdjön az OTP Banknál a lekötési
lehetıségekrıl.
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Papné Dévai Éva: Elmondja, hogy az OTP Banknál 30 millió Ft feletti lekötés felett van egyedi
kamatozás, amely 6 % körüli kamatot jelent. Tekintettel arra, hogy a Tartalék Kereten 20. 454 ezer Ft
van, ezért közel azonos kamatot tudnának elérni lekötés esetén, mint amennyit jelenleg a folyószámla
egyenlege után kapnak.
Töttıs Gábor: Mindenképpen azt javasolja, hogy ne egy összegben kössenek le pénzösszeget annak
érdekében, hogy ha fel kell valami miatt bontani a lekötést, akkor ne essenek el akkora
kamatbevételtıl.
Krémer György: Más banknál lehetıség van arra, hogy akár 2 vagy 3 hónapra kössenek le pénzt úgy,
hogy a lekötött összeg egy részéhez kamatveszteség nélkül hozzá lehet jutni, és 6-7 %-os kamatot is el
tudnának érni.
Dr. Józan-Jilling Mihály: İ 15 millió Ft lekötésére gondolt. Más banknál is leköthetnek pénzt?
Heinek Ottó: Javasolja, hogy más banknál kössenek le pénzösszeget. Javasolja azt is megfontolni,
hogy esetleg olyan banknál kössék le a pénzüket, ahol esetleg 2013. január 1-jétıl már a
folyószámlájukat is vezethetnék. Idén ugyanis még a helyi önkormányzat által választott banknál kell
vezetni a folyószámlájukat, jövıre azonban már szabadon választhatnak bankot. Javasolja, hogy az
UNICREDIT Bankkal egyeztessenek, mert a Szekszárdi Német Színház folyószámláját is ez a bank
vezeti.
Krémer György: Javasolja, hogy kérjenek be árajánlatot bankoktól folyószámla vezetésre és
betétlekötésre is. Úgy gondolja, hogy más banknál mindenképpen magasabb kamatot kapnak, mint az
OTP Banknál.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Javasolja, hogy ebben az évben már ne kössenek le pénzt, mert errıl
határozatot is kell hozni, ahhoz pedig még az árajánlatokat is be kellene kérni. Javasolja, hogy a
képviselı-testület hatalmazza fel elnökét, hogy 3 pénzforgalmi szolgáltatatóval vegye fel a
kapcsolatot, és kérjen tılük árajánlatot a számlavezetésre és betétlekötésre vonatkozóan. A következı
ülésen pedig a beérkezett árajánlatok alapján ebben a kérdésben döntést tudnak hozni. A határozat
határideje 2012. október 31.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
40/2012. (IX.25) SZNNÖ határozat
Felhatalmazás pénzforgalmi szolgáltatóktól való
árajánlat bekérésére
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete felhatalmazza elnökét, hogy
vegye fel a kapcsolatot legalább 3 pénzforgalmi
szolgáltatóval és kérjen tılük árajánlatot a
számlavezetésre és betétlekötésre vonatkozóan.
Határidı: 2012. október 31.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
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4. napirendi pont:
A KEOP-5.1.0-2008-0057. azonosítószámú, „Wunderland Óvoda Energetikai Korszerősítése”
címő projekt ügyében indított szabálytalansági eljárás lezárása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Józan-Jilling Mihály: Elmondja, hogy az Energiaközpont Nonprofit Kft. által indított
szabálytalansági eljárásban hozott határozattal szemben jogorvoslati kérelmet nyújtottak be, amelyet a
Nemzeti és Fejlesztési Minisztérium elutasított, és a korábbi határozatot helyben hagyták. Sérelmezi,
hogy az augusztus 8-án kelt levélben nincs benne, hogy pontosan mennyit kell fizetni, és meddig. Ezt
a korábbi határozatokból ki tudják következtetni, ez alapján véleménye szerint 110.345,- Ft-ot kell
befizetniük. Bár a határozat indoklásával továbbra sem ért egyet, javasolja, hogy vegyék tudomásul a
döntést, és javasolja az összeg kifizetését a Tartalék Keret terhére.
Papné Dévai Éva: Felhívja a testület figyelmét arra, hogy késedelmi kamatot is kell fizetni, mégpedig
a támogatás folyósításának napjától a visszafizetés napjáig terjedı idıszakra. Felolvassa a korábbi
határozat erre vonatkozó részét.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Kéri, hogy ezek alapján számolják ki a késedelmi kamat összegét, és a
késedelmi kamattal növelt összeg kerüljön feltüntetésre a határozatban. Megfogalmazza a határozati
javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

41/2012. (IX.25) SZNNÖ határozat
A
KEOP-5.1.0-2008-0057.
azonosítószámú
„Wunderland
Óvoda
Energetikai
Korszerősítése” címő projekt ügyében indított
szabálytalansági eljárás lezárása
1. A
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselı-testülete a Nemzeti
és Fejlesztési Minisztérium KEOP-5.1.0-20080057. azonosítószámú „Wunderland Óvoda
Energetikai Korszerősítése” címő projekt
ügyében indított szabálytalansági eljárás
lezárásával kapcsolatos döntését tudomásul
veszi.
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az Energiaközpont Nonprofit
Kft. – mint közremőködı szervezet – által
hozott határozat alapján gondoskodjon a
folyósított támogatás visszavonással érintett,
késedelmi kamattal növelt összege, azaz
123.787,- Ft átutalásáról a 1003200000290562-00000048
számú
lebonyolítási
számlára a Szekszárdi Német Nemzetiségi
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Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
Tartalék Kerete terhére.
Határidı: 2012. október 15.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
5. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2011/2012. évi nevelési évének értékelése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Elıadó: Simon Attiláné óvodavezetı
Dr. Józan-Jilling Mihály: Nagyon szép elıterjesztés, megköszöni az óvodavezetı munkáját, és a
beszámolót a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
42/2012. (IX.25) SZNNÖ határozat
A Wunderland Óvoda 2011/2012. évi nevelési
évének értékelése
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete elfogadja a Wunderland Óvoda
2011/2012. nevelési évének értékelésérıl szóló
beszámolót.
Határidı: 2012. szeptember 25.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
6. napirendi pont:
Beszámoló a megyei nemzetiségi gyermek néptánc találkozóról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Elıadó: Simon Attiláné óvodavezetı
Dr. Józan-Jilling Mihály: Elmondja, hogy nagyon jól sikerült a rendezvény. A beszámolót a
képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
43/2012. (IX.25) SZNNÖ határozat
Beszámoló a megyei nemzetiségi
néptánc találkozóról

gyermek

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete elfogadja a megyei nemzetiségi
gyermek néptánc találkozóról szóló beszámolót.
Határidı: 2012. szeptember 25.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
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7. napirendi pont:
Együttmőködési megállapodás a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule-val
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Józan-Jilling Mihály: Elmondja, hogy a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule-val
együttmőködési megállapodást írt alá a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében német
nemzetiségi népismereti programok támogatására. Az együttmőködési megállapodás megkötése az
iskola által benyújtott pályázathoz volt szükséges, és azért nem tudta a képviselı-testülettel elızetesen
elfogadtatni a megállapodást, mert a pályázat benyújtási határideje lejárt volna. Kéri a képviselıtestület utólagos jóváhagyását az elıterjesztés keretében kiküldött megállapodás tekintetében.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
44/2012. (IX.25) SZNNÖ határozat
Együttmőködési megállapodás a Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule-val
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a Dienes Valéria Általános
Iskola Grundschule-val kötött együttmőködési
megállapodást jóváhagyja.
Határidı: 2012. szeptember 25.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
8. napirendi pont:
Együttmőködési megállapodás a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-vel
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Józan-Jilling Mihály: Elmondja, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. pályázatot nyújtott be a
Garay pincére vonatkozóan. Az ügyvezetı felkereste ıt a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötése céljából. A pályázat benyújtási
határidejére tekintettel az együttmőködési megállapodást már aláírta. Kéri a képviselı-testület utólagos
jóváhagyását az elıterjesztés keretében kiküldött megállapodás tekintetében.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
45/2012. (IX.25) SZNNÖ határozat
Együttmőködési megállapodás a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft.-vel
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a Szekszárdi Vagyonkezelı
Kft.-vel kötött együttmőködési megállapodást
jóváhagyja.
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Határidı: 2012. szeptember 25.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
9. napirendi pont:
Javaslat a 2012. évi közmeghallgatás idıpontjára
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Józan-Jilling Mihály: A közmeghallgatásra vonatkozó napirendi pontot azért vetette fel
napirendre, mert – amennyiben sikerül egy olyan idıpontot egyeztetniük októberben, amely minden
képviselınek jó – szeretné, ha már októberben megtartanák a 2012. évi közmeghallgatásukat.
Javasolja, hogy a következı ülésüket 2012. október 29-én 15 órakor tartsák, a közmeghallgatást pedig
utána 17 órától.
A jelenlévı képviselık elfogadják a javasolt idıpontot.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Megfogalmazza a 2012. évi közmeghallgatás idıpontjára vonatkozó
határozatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
46/2012. (IX.25) SZNNÖ határozat
A 2012. évi Közmeghallgatás idıpontja
1.

A
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi
közmeghallgatás idejét 2012. október 29-én 17
órára tőzi ki.

2.

A Képviselı-testület felkéri elnökét, hogy
gondoskodjon
a
közmeghallgatás
meghirdetésérıl, és felkéri Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalát a felhívás
közzétételére.

Határidı: 2012. szeptember 25.
2. pont tekintetében: 2012. október 12.
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
10. napirendi pont:
Egyebek
Dr. Józan-Jilling Mihály: Elmondja, hogy egy korábbi ülésen már volt szó az ERGONOM Kft. által
a Wunderland Óvodában folytatott ellenırzésrıl. Az ellenırzés keretében mőszaki hiányosságok
kerültek megállapításra. Az ellenırzésrıl szóló jelentést Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága is megtárgyalta, és felkérte a
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési- és fejlesztési Igazgatóságát, hogy vizsgálja meg egy
helyszíni szemle keretében, hogy milyen felújítási munkálatokra van szükség a megállapított
hiányosságok pótlása céljából. Errıl a helyszíni szemlérıl készült egy emlékeztetı, amelyet a
képviselık elektronikusan meg is kaptak. Felkéri az óvodavezetıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a helyszíni szemlén történtekrıl.
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Simon Attiláné: A helyszíni szemlén a Polgármesteri Hivatal egyik munkatársa, és három építési
vállalkozó képviselıje volt jelen. Az önkormányzat ettıl a három vállalkozótól kért árajánlatot, és úgy
gondolja, hogy a legkedvezıbb árajánlatot benyújtó építési vállalkozó fogja a felújítási munkálatokat
elvégezni. Errıl vélhetıen majd a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság fog dönteni. A helyszínen
megvizsgálták a teraszokat, és a járdákat, és felmérték, hogy milyen munkálatokra van szükség.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Amennyiben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság újra napirendjére tőzi a
témát, el fog menni az ülésre, azt követıen pedig tájékoztatni fogja a bizottság döntésérıl a képviselıtestületet. Elmondja, hogy tekintettel arra, hogy a Sombereki Német Nemzetiségi Önkormányzattal
nagyon jó a kapcsolat a Wunderland Óvoda révén is, tárgyalást kezdeményezett az elnökükkel
együttmőködési megállapodás megkötése céljából. Az együttmőködési megállapodást természetesen
majd elı fogja terjeszteni a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat egy következı ülésére.
Ezen kívül arra is gondolt, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesülettel is kellene kötni egy
együttmőködési megállapodást tekintettel az eddigi szoros együttmőködésre. Szeretné ezeket az
együttmőködési megállapodásokat még az idei évben elfogadni és aláírni.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a képviselı-testület nyilvános ülését 17 óra 25
perckor berekeszti.
K. m. f.
Dr. Józan-Jilling Mihály
Szekszárdi Német Nemzetiségi 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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