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

Iktatószám: I.F/74-6/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült 2019. május 27-én (hétfőn) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének a Heinek Ottó Közösségi Házban (Szekszárd,
Hrabovszky u. 10.) megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető (jegyzői
megbízott)
dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
Simon Attiláné óvodavezető,
Patkós Istvánné, a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

Meghívottak:

Sebestyén Györgyi pályázó
Häfner Adél pályázó

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megállapítja, hogy a Képviselőtestület 4 tagja jelen van, a Képviselő-testület határozatképes. A Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat nyilvános ülését 15 órakor megnyitja.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a
jegyzőkönyv-hitelesítő a Képviselő-testület korábbi határozata alapján Farkas Pál Györgyné
elnökhelyettes.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, amelyet a
testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására kiírt
pályázat elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: pályázó
2. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására kiírt pályázat
elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: pályázó
3. napirendi pont:
A szekszárdi óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendje
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Szántóné Karl Rita pénzügyi és költségvetési ügyintéző
Patkós Istvánné Wunderland Óvoda gazdasági vezetője
5. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 2018.
évben lezajlott ellenőrzésekről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, folyamatellenőr
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kulturális alapjához benyújtott
pályázatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
7. napirendi pont:
A Szent József Iskolaközpont átszervezésének véleményezése
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(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
8. napirendi pont:
Beszámoló az óvodai beíratásról, valamint javaslat a Wunderland Óvoda 2019/2020.
nevelési év óvodai csoportjaira
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Simon Attiláné intézményvezető
9. napirendi pont:
A "Bautzenland-Hof" Projekt (BHP) beszerzési eljárás elindítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Patkós Istvánné Wunderland Óvoda gazdasági vezetője
Dési Ildikó közbeszerzési referens
10. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
11. napirendi pont:
Egyebek
Zárt ülés napirendje:
12. napirendi pont:
„Pädagoge des Jahres” – „Év Pedagógusa Szekszárd” díj adományozása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
13. napirendi pont:
„Für das Ungarndeutschtum in Szekszárd”, Klézli János nívódíj adományozása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

1. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására kiírt
pályázat elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: pályázó
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Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdés c) pontja szerint egyetértési joga
van az 1. Számú Óvoda Kindergarten intézményvezetői megbízásával kapcsolatban. Köszönti
Sebestyén Györgyi pályázót.
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: 2019. július 31-ével lejár az 1. Számú Óvoda
Kindergarten vezetőjének megbízása. A pályázati felhívást Szekszárd Megyei Jogú Város
Jegyzője közzétette. A pályázatok beadási határideje 2019. március 29-e volt. Az
intézményvezetői megbízás előtt a fenntartó köteles beszerezni az intézmény alkalmazotti
közösségén kívül az óvodaszék, a szülői szervezet, valamint a települési nemzetiségi
önkormányzat véleményét. Felkéri dr. Horváth Annamáriát, hogy ismertesse az eddig lezajlott
folyamatot.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A 2019. április 4-én készült bontási jegyzőkönyv
tartalmazza, hogy a pályázatra egy darab pályázat érkezett, Sebestyén Györgyi jelenlegi
óvodavezető nyújtott be pályázatot, mely érvényes. A véleményezésre jogosultak közül a
nevelőtestület és a szülői szervezet is támogatja a pályázót. A közalkalmazotti tanács nem élt
a véleményezési lehetőségével. A nemzeti Pedagógus Kar területi elnöke szerint a pályázat az
álaluk vizsgált minden szempontnak megfelel. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a mai ülésén ezen napirendi pont keretében tárgyalja az egyetértési jog
tárgyában az előterjesztést, ezt követően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közgyűlése a júniusi rendes ülésén dönt az intézményvezetői megbízásról.
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: A benyújtott pályázatot áttekintette és az alábbi
véleményt fogalmazta meg:
„A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten intézményvezetői beosztását megpályázó
Sebestyén Györgyi pályázatának véleményezése:
A pályázat formailag és tartalmilag magas színvonalú, szakmai felkészültséget,
elkötelezettséget tükröző, az intézmény helyzetének ismeretében elkészített dokumentum.
Pályázó több éves pedagógiai és vezetői tapasztalattal rendelkezik, hiszen tíz éves
intézményvezetői tapasztalatokra tud építeni. Tudatos tervező munkával látja milyen
változások szükségesek ahhoz, hogy a folyamatosan változó világgal, a változó elvárásokkal
lépést tudjon tartani. Nagyon pontosan határozza meg a lehetőségeket és az adottságokhoz
igazodó célokat mind a pedagógiai munkával, mind a szervezet irányításával kapcsolatban.
Meghatározza az intézmény erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, és a veszélyeket is feltárja.
A pályázó nemcsak a korábbi eredményeket mutatja be, tisztában van a fennálló problémákkal
is. Ezek megoldásában számít a nevelők és valamennyi partner együttműködésére. Vezetői
programba épülő mesterprogram tartalmazza azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyben a
nevelőtestület is érdekeltté válik az intézményi célok megvalósításában, például az óvodai
tehetséggondozás, a mérés-értékelési rendszer, szakmai kapcsolatok erősítése. A pályázó
kiemelt feladatának tekinti a német nemzetiségi kétnyelvű nevelés személyi és tárgyi
feltételeinek maradéktalan biztosítását. A német nemzetiségi nyelvi nevelés valamennyi
tevékenységi forma tekintetében megvalósuló feladat az intézményben. Kiemelést érdemel,
hogy az intézmény pedagógiai programja kétnyelvű, a pedagógusok tervező dokumentációs
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munkája is kétnyelvű. Györgyi személye, intézmény iránti elkötelezettsége, önmagával
szembeni maximális elvárása alkalmassá teszik a vezetői munkára.”
Kérdezi a pályázót, hogy szeretné-e kiegészíteni a pályázatát vagy az elhangzottakat?
Sebestyén Györgyi pályázó: Úgy érzi így a tizedik év végén, hogy nagyon sok pedagógusokat
érintő jogszabályi változás történt, mégis sikerült egy csapatnak megmaradni és csapatként
dolgozni. Ez nagy erőssége az intézménynek, és a sikeres jól működő pedagógiai munkához
hozzájárul a szülők támogatása. A szülők elismerik az intézményt és örömmel választják
beiratkozáskor is.
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat adja
egyetértését a pályázó megbízásához. Kéri a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2019. (V.27.) határozata
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten magasabb vezetői (intézményvezető)
megbízásáról

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján egyetértését adja ahhoz, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten magasabb vezetői
(intézményvezető) feladatának ellátásával 2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig
Sebestyén Györgyit
bízza meg.
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Sok sikert és további jó munkát kíván Sebestyén Györgyi
intézményvezetőnek.
2. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására kiírt pályázat
elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: pályázó
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Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: A képviselő-testület a pályázati eljárás folyamatát ismeri, abban
részt vett. Felkéri dr. Horváth Annamária oktatási referenst, hogy egészítse kis az
előterjesztést.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Humán Bizottsága a mai ülésén tárgyalta az előterjesztést és a bizottság egyhangúlag
támogatta, és javasolta a közgyűlésnek, hogy adja egyetértését Häfner Adél intézményvezetői
megbízásához. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 2019. május 30.
napján tartandó ülésén tárgyalja az előterjesztést.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Az előterjesztésben szerepel, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar
területi elnöke a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésének hiányát tette szóvá a
vezetői program véleményezésében. Ez pontosan mit jelent?
Häfner Adél pályázó: Konkrétan ilyen címszó alatt valóban nem szerepel a pályázatban, de
egyébként tartalmazza a pályázata ezt is. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek köre széles,
ugyanis nemcsak a sajátos nevelési igényű gyermekek tartoznak ide, hanem a tehetséges
gyermekek is. Az óvodában folyik tehetséggondozás, nemzetiségi néptánc oktatásban vesznek
részt a gyermekek. Továbbá a pedagógusok felkészítik a gyermekeket nemzetiségi versmondó
versenyre, valamint rajzpályázaton is részt vesznek a gyermekek. Saját fejlesztő pedagógusuk
és gyógypedagógusuk foglalkozik az óvodában a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, illetve
külső szakembert is igénybe vesznek az SNI gyermekek ellátásában. A jogszabályok által
meghatározott feltételeknek megfelelnek, és ez a jövőben is így fog működni.
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: Jelen voltak, amikor az alkalmazotti közösség
véleményezte a vezetői programot. A pályázónak a legfontosabb a céljai megvalósításában az
elmúlt évek sikereinek megőrzése, ugyanakkor nyitott a folyamatosan változó igények és
innovációk befogadására.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselőtestületnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019. (V.27.) határozata
a Wunderland Óvoda magasabb vezetői (intézményvezető) megbízásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1.

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, valamint a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése és 83. §-a alapján
a Wunderland Óvoda a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
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magasabb vezetői (intézményvezető) feladatának ellátásával 2019. augusztus 1. napjától
2024. július 31. napjáig
Häfner Adélt
bízza meg;
Határidő: 2019. május 27.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
2.

az intézményvezető havi illetményét a határozat melléklete szerint állapítja meg;
Határidő: 2019. május 27.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

3.

felhívja az elnököt, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Molnár Kata jegyző

Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Gratulációját fejezi ki, sok sikert és további jó munkát kíván
Häfner Adél részére.
3. napirendi pont:
A szekszárdi óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendje
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselőtestületnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2019. (V.27.) határozata
a szekszárdi óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendjéről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az önkormányzat fenntartásában működő Wunderland Óvoda vezetőjének – a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák
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vezetőinek ügyeleti rendjéhez hasonlóan – az alábbi szerdai napokat javasolja 2019.
nyári ügyeleti napjai meghatározására délelőtt 900-1200 óráig:






2019. június 19.
2019. július 3.
2019. július 17.
2019. július 31.
2019. augusztus 14.

Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. felkéri intézménye vezetőjét, hogy az ügyeleti rendet küldje meg a polgármesteri
hivatal Humán Osztályára.
Határidő:
Felelős:

2019. június 14.
Dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Szántóné Karl Rita pénzügyi és költségvetési ügyintéző
Patkós Istvánné Wunderland Óvoda gazdasági vezetője
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti a költségvetési főösszegek alakulását. Az
önkormányzatnak 2018. évben hitelállománya nem volt. Mind az önkormányzatnak, mind az
óvodának képződött költségvetési maradványa. Az óvoda vonatkozásában beruházások,
felújítások történtek 10 400 e Ft összegben az Emberi Erőforrások Minisztériumának
támogatásával. Megvalósult továbbá a Cserkészház felújítása is. Az óvoda pénzmaradványa
1 420 e Ft, mely tartalmazza a nemzetiségi programok 489 e Ft összegű maradványát.
Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2019. (V.27.) határozata
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a Szekszárdi
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Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő
határozatot fogadja el:
1. A határozat hatálya
1.1. A határozat hatálya a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatra, (a továbbiakban:
Önkormányzat), annak képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési
szervre terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének végrehajtása
2. 1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi
költségvetéséről szóló 11/2018. (II. 13.) önkormányzati határozata végrehajtását
a) 288 186 ezer Ft bevételi főösszeggel,
b) 269 103 ezer Ft kiadási főösszeggel,
c) 19 083 ezer Ft többlettel
jóváhagyja.
2.2. A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 31 857 ezer Ft-ban,

a) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának
igénybevételét
b) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának
igénybevételét

2 000 ezer Ft-ban,

29 857 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.
2.3. A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási
bevételeit 0 ezer Ft-ban,
a) ebből: működési célú finanszírozási
bevételeit
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási
bevételeit
hagyja jóvá.

0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,

2.4. A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 0 ezer Ft-ban,
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a) ebből: működési célú finanszírozási
kiadásait
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási
kiadásait
hagyja jóvá.

0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,

2.5. A Képviselő-testület a 2. 1. pont szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
2.6. A Képviselő-testület az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának
önkormányzati részletezését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2.7. A Képviselő-testület a Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Óvodája (Óvoda) költségvetésének teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
2.8. A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 4. melléklet tartalmazza.
2.9. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kötelező és önként vállalt feladatainak
megoszlását, finanszírozását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
2.10. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet
tartalmazza.
2.11. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve
a 7. melléklet tartalmazza.
2.12. Az Önkormányzat középtávú tervét a 8. melléklet tartalmazza.
2.13. A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 19.
melléklet szerint hagyja jóvá.
2.14. A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 20.
melléklet szerint hagyja jóvá.
2.15. Az Önkormányzat Európai Uniós, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel
kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 21. és 22. melléklet tartalmazza.
2.16. Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
3. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek
szerinti bontásban a 23. melléklet tartalmazza.
3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok
3.1. Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I.
melléklet tartalmazza.
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3.2. Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az
I/A. mérleg című melléklet tartalmazza.
3.3. Az Önkormányzat 2018. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I/B. mérleg című
melléklet tartalmazza.
3.4. Az Önkormányzat vagyonkimutatását, konszolidált mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
3.5. Az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 12. melléklet tartalmazza.
3.6. Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának
teljesítéséről a 13. melléklet tartalmazza.
3.7. Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának
teljesítéséről a 14. melléklet tartalmazza.
3.8. Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának
teljesítéséről a 15. melléklet tartalmazza.
3.9. Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának
teljesítéséről a 16. melléklet tartalmazza.
3.10. Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

4. A 2018. évi maradvány felhasználása
4.1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetési maradványát
a 9-10. melléklet szerint 19 083 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből
a) az alaptevékenység maradványa: 19 083 ezer Ft,
b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.
4.2. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványát 17 663 ezer Ft-ban a 9.
melléklet szerint jóváhagyja.
4.3. Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv maradványa:
a) az intézményi költségvetési maradvány: 1 420 ezer Ft.
4.4. A Képviselő-testület az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 10. melléklet
szerint fogadja el.
4.5. Az önkormányzat és intézményei kötelezettséggel terhelt maradványa 808 ezer forint.
4.6. A Képviselő-testület a fenntartásában lévő költségvetési szervétől a 10. melléklet szerint
kimutatott 612 ezer Ft szabad költségvetési maradvány elvonását rendeli el.
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4.7. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló
költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytattak, emiatt vállalkozási maradvány
elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.
5. Az Önkormányzat vagyonának adatai
5.1. Az Önkormányzat vagyona 2018. december 31-én 186 267 ezer Ft, melyet a Képviselőtestület a 11. melléklet szerint hagy jóvá.
6. Záró rendelkezések
6.1. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 2018.
évben lezajlott ellenőrzésekről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, folyamatellenőr
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: A nemzetiségi önkormányzat tekintetében nem került sor
ellenőrzésre. Az óvoda esetében két alkalommal történt külső ellenőrzés, jogsértést,
hiányosságot nem állapítottak meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2019. (V.27.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot érintő, 2018. évben lezajlott
ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a 2018.
évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: 2019. május 27.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály
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6. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kulturális alapjához benyújtott
pályázatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: A jövőben átgondolásra javasolja a pályázati kiírás elveit. Az
idei évben a felhívásra négy pályázat érkezett be.
Javasolja, hogy a beérkezett pályázatokat az alábbiak szerint támogassa a testület:
 Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány
400.000 forint
 Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány
220.000. forint
 „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület 400.000 forint
 Sternlein Egyesület
200.000 forint
Az Alisca Brass Band az idei évben nem nyújtott be pályázatot.
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: Egyetért az elhangzott javaslattal.
Töttős Gábor képviselő-testület tag: A Sternlein Egyesület esetében a német nemzetiségi
táncház programot támogatandónak tartja, viszont a másik programjukat kevésbé.
Simon Attiláné óvodavezető: A Sternlein Egyesületet a Wunderland óvoda egyik csoportjának
szülei alapították meg. Rendszeresen részt vesznek a svábbálon a fiatalok és a gyerekek is, a
hagyományápolás tekintetében így az utánpótlás biztosított.
Krémer György képviselő-testületi tag: Az Alisca Brass Band Pünkösdkor szeretett volna
menni Bautzen-be, melyre támogatást kaptak a nemzetiségi önkormányzattól. Ez a program
nem valósult meg, ezért kérelmet fognak benyújtani, hogy a támogatási összeget később
használhassák fel, ezért a Kulturális Keretre nem nyújtottak be pályázatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány támogatására vonatkozó
javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány
támogatására vonatkozó javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
támogatására vonatkozó javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a Sternlein Egyesület támogatására vonatkozó javaslatot,
melyet a testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2019. (V.27.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat kulturális alapjához benyújtott pályázatok
elbírálásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Kulturális Alapja
terhére az alábbi pályázatokat részesíti támogatásban:
Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány
Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány
„Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
Sternlein Egyesület

400.000 forint
220.000. forint
400.000 forint
200.000 forint

Határidő: 2019. május 27.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
2. felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát a támogatási szerződések
elkészítésére és a támogatási összegek átutalására;
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
A Szent József Iskolaközpont átszervezésének véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Ismerteti a kérelem tartalmát.
Krémer György képviselő-testületi tag: A Garay tér 4-6. szám alatt működik például a német
színház, a Papa Borozója, Budapest Bank stb. A kérelemben nem szerepel, hogy pontosan hova
költöznének. Továbbá nem tudja, hogy ha egy új telephelyet szeretnének, akkor azzal a
későbbiekben milyen szándékuk van, vagy esetleg meg szeretnék-e vásárolni.
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: Csak a felújítás időszakára ideiglenesen szeretnék az új
telephelyet.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Véleménye szerint ez az ingatlanrész a kormányhivatal
tulajdona.
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Töttős Gábor képviselő-testületi tag: A nemzetiségi önkormányzatnak véleményezési joga
van, nem egyetértési.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A felújítás időszakára szeretnének csak egy új
telephelyet, viszont az intézmények alapító okiratában nem szerepel ideiglenes telephely, csak
telephely. Például a 2. sz. óvoda esetében egy medinai csoportot is át kellett költöztetni egy
másik épületbe ideiglenesen, de az alapító okiratba nem írhatják bele, hogy ideiglenes
telephelyről van szó. A visszaköltözés esetén újra módosítani kellett az alapító okiratot a
telephely vonatkozásában. Nyilván azért szeretnék az épületet felújítani, mert vissza
szeretnének oda költözni.
Krémer György képviselő-testületi tag: Véleménye szerint nem rendelkeznek kellő
információval.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Javasolja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslat 1.
pontját az alábbiak szerint fogadja el: „A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4)
bekezdésének e) pontjában meghatározott véleményezési jogával élve a Magyar Katolikus
Egyház Pécsi Egyházmegye által fenntartott Szent József Iskolaközpont átszervezéséhez nem
tudja támogató véleményét adni miután a Szekszárd, Garay tér. 4-6. sz. épületben fontos
magyarországi német nemzetiségi kulturális intézmény működik és önkormányzatunk nem
rendelkezik megfelelő részletes információkkal a megalapozott vélemény alkotásához.”
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a testület 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2019. (V.27.) határozata
a Szent József Iskolaközpont átszervezésének véleményezéséről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésének e)
pontjában meghatározott véleményezési jogával élve a Magyar Katolikus Egyház
Pécsi Egyházmegye által fenntartott Szent József Iskolaközpont átszervezéséhez
nem tudja támogató véleményét adni miután a Szekszárd, Garay tér. 4-6. sz.
épületben fontos magyarországi német nemzetiségi kulturális intézmény működik
és önkormányzatunk nem rendelkezik megfelelő részletes információkkal a
megalapozott vélemény alkotásához.
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. felhívja az elnököt, hogy a döntésről értesítse a Pécsi Egyházmegye egyházmegyei
közoktatási főmunkatársát.
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Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

8. napirendi pont:
Beszámoló az óvodai beíratásról, valamint javaslat a Wunderland Óvoda 2019/2020.
nevelési év óvodai csoportjaira
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Simon Attiláné intézményvezető
Simon Attiláné intézményvezető: Úgy gondolja, hogy sikeres volt a beiratkozás, az óvodába
járó gyermekek létszámát maximálisan fel tudják tölteni ősszel. A csoportok száma, a
pedagógusok száma megegyezik a tavalyi évivel. Beiratkozás tekintetében egy elutasítás
történt, mert másik óvodába is jelentkezett egy gyermek, és oda került felvételre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a testület 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2019. (V.27.) határozata
az óvodai beíratásról szóló beszámoló, valamint a Wunderland Óvoda 2019/2020. nevelési
évi óvodai csoportjaira vonatkozó javaslat elfogadásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Wunderland Óvoda 2019. áprilisi óvodai beíratásáról szóló beszámolót, és engedélyezi, hogy
az óvoda a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4.
melléklete szerinti maximális csoportlétszámokkal (25 fő/csoport) kezdje meg a 2019/2020.
nevelési évet.
2. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt. 83. § (2)
bekezdésének d) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg a Wunderland Óvoda
2019/2020. nevelési évi óvodai csoportjainak indítását:
Az óvodában 11 óvodai csoport indulhat 24 óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár, 11
dajka, 3 pedagógiai asszisztens (összességében 24 pedagógus és 15 pedagógiai munkát
közvetlenül segítő) álláshellyel. A Képviselő-testület további 5 álláshelyet biztosít a gazdasági
és egyéb feladatok ellátására.
Határidő: 2019. május 27.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály
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9. napirendi pont:
A "Bautzenland-Hof" Projekt (BHP) beszerzési eljárás elindítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Patkós Istvánné Wunderland Óvoda gazdasági vezetője
Dési Ildikó közbeszerzési referens
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Milyen határidők kerülnek az eljárás során meghatározásra?
Patkós Istvánné Wunderland Óvoda gazdasági vezetője: Az EMMI-től a támogatói okiratot
még nem kapták meg, ezért a beszerzési eljárást nem tudják most megindítani, a fedezet még
nem áll rendelkezésre.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Átgondolásra javasolja, hogy műszaki ellenőrt is megbízzanak
az óvodában megvalósuló projekt kapcsán.
Patkós Istvánné Wunderland Óvoda gazdasági vezetője: A beszerzési eljárás megindításához
a dokumentumok elő vannak készítve. Ha az okirat megérkezik, rögtön el tudják indítani az
eljárást.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a testület 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2019. (V.27.) határozata
a „Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában lévő játszóvár és a meglévő fém
tárolóház felújítására, valamint új tároló faházak építésére” vonatkozó beszerzési
eljárásról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland
Kindergarten működési feltételeinek javítása érdekében a Miniszterelnökség 2019. évi
kiegészítő működési támogatásából a Bautzenland-Hof Projekt megvalósítására
„Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában lévő játszóvár és a meglévő fém
tárolóház felújítására, valamint új tároló faházak építésére” tárgyában beszerzési
eljárást indít.
Határidő: 2019. május 27.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
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2. felhívja az elnököt, hogy vegye fel a jegyzőn keresztül a kapcsolatot Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési Igazgatóságával a beszerzési eljárás
megindítására és lebonyolítására vonatkozóan.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
3. felhívja az Elnököt, hogy a beszerzési eljárás eredményét döntéshozatal céljából
terjessze a Képviselő-testület következő rendes ülése elé.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
4. felhívja továbbá az elnököt a beszerzési eljárással nem érintett kivitelezési munkákkal
(füvesítés gyepszőnyeg borítással, sófalak építése a csoportszobákba, felnőtt
öltözőszekrények beszerzése) kapcsolatos szerződések megkötésére.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

10. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Április 23-án Tauberbischofsheim-be látogatott, ahol a járási
elnök külkapcsolati referensével találkozott, áttekintették a Tolna megyei kapcsolatokat.
Holnapi napon ez ügyből kifolyólag a Tolna Megyei Önkormányzat elnök-helyettesével fog
tárgyalni. Április 29-én az egyetemi karon a németországi partneregyetem diákjainak tartott
előadást a magyarországi németekről. Május 19-én Bátaszéken átadták át az új német
nemzetiségi tanösvényt. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének
május 25-én Budapesten volt az ülése, Englenderné Hock Ibolyát választották meg elnöknek.
Mai napon a Szekszárdi Törvényszéken átadta Ráczné Kovács Zsuzsannának a bírósági ülnöki
megbízólevelét.
Simon Attiláné óvodavezető: Május 17-én a X. Német Nemzetiségi Gyermek Tánctalálkozót
szervezte meg az óvoda nagy sikerrel.
Häfner Adél óvodavezető-helyettes: Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 700.000 Ft
támogatást nyertek el a X. Német Nemzetiségi Gyermek Tánctalálkozó megrendezésére. Öt
vidéki vendégcsoportot hívtak meg, fellépett még az óvoda Fecske csoportja, valamint a
Dienes Iskolából három osztálynyi gyermek. A rossz időjárási körülmények miatt segítséget
kaptak a Dienes iskolától, a sportcsarnokot rendelkezésre bocsátották. Nagyon színvonalasan
sikerült lebonyolítani a programot. A 700.000 Ft támogatásból a vendégcsoportok útiköltségét
tudták biztosítani, valamint a résztvevők étkeztetését ebből fedezték. Délutáni program
keretében kézműves foglalkozást és népi játszóházat biztosítottak. A jövőben is szeretnék a
tánctalálkozót megszervezni.
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A Képviselő-testület a beszámolót –határozathozatal nélkül – tudomásul vette.
11. napirendi pont:
Egyebek
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök: A következő ülés időpontjaként javasolja 2019. június 24.
(hétfő) napját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a képviselő-testület ülését 16 óra 30
perckor berekeszti. A testület zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

Dr. Józan-Jilling Mihály
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke
Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Farkas Pál Györgyné
Elnökhelyettes

Készítette:
Feri Blanka
osztályvezető
Ellenjegyzem:
dr. Molnár Kata
jegyző
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