SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/13-7/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2016. április 26-án (kedden) 8 óra 30 perckor a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális KözpontRemete termében megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök, dr. Faludiné Uzsoki
Valéria, dr. Máté István, Zaják Rita, és Takács Zoltán
bizottsági tagok

Távolmaradását jelezte:

Nepp Péter és Pap Máté bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Varga Katalin jegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Frey Tímea osztályvezető,
Majnay Gábor osztályvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok
referense,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens,
dr. Pesti Krisztina jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke,
Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető
igazgatója,
Rácz Petra az Alisca Taekwondo Klub elnöke,
Steig Csaba, a Sygnus 42. Gemenc Nagydíj Nemzetközi
Kerékpárverseny szervezője,
Steig Gábor, a Sygnus 42. Gemenc Nagydíj Nemzetközi
Kerékpárverseny szervezője,

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a „Javaslat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló városi uszoda medencéjének méretére”
tárgyú közgyűlési előterjesztést. Javasolja továbbá, hogy a bizottság vegye fel napirendjére
„A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszáma
módosításának véleményezése (intézményi átszervezés)” tárgyú közgyűlési és „A Humán
Bizottság 2015. évi Tartalék Keretéből kiegészítő támogatásban részesült civil szervezetek
felhasználási határidejének módosítása” tárgyú szóbeli előterjesztéseket.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1. napirendi pont:
Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Szekszárdi Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola)
(116. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: pályázók
NYILVÁNOS ÜLÉS:
2. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat
jóváhagyására
(112. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” című konstrukcióban a „Óvoda és bölcsőde fejlesztés
Szekszárd Szőlőhegyen” című pályázat jóváhagyására
(110. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
4. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása”
című pályázat jóváhagyására
(111. sz. közgyűlési előterjesztés)
2

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
5. napirendi pont:
Javaslat a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt felhívás alapján „A
Szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum szakmai támogatása” című pályázat beadásának
jóváhagyására
(47. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend)
jóváhagyására
(117. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(40. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Rácz Petra egyesületi elnök
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről II. forduló (tervezet)
(118. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről
szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(121. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
10. napirendi pont:
Javaslat a Kék Madár Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására
(123. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
11. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló tudásközpont lehetséges
helyszínének kijelölésére
(138. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
12. napirendi pont:
Beszámoló a Sygnus 42. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny szervezéséről és
részletes programjáról
(49. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
13. napirendi pont:
Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Garay János
Általános Iskola tornaterme teljes körű felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(132. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
14. napirendi pont:
Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Dienes Valéria
Általános Iskola öltözőinek felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(131. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
15. napirendi pont:
A 7. Borvidék Félmaraton megrendezésére vonatkozó támogatási kérelem
(48. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
16. napirendi pont:
Szekszárd Városi Diáksport Egyesület 2015. évi Sportkereten elnyert összeg felhasználási és
elszámolási határidejének módosítására
(50. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
17. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Támogatási Keret Felhívására
(43. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
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18. napirendi pont:
Javaslat a Kiemelkedő Művészeti Együttesek támogatására
(42. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
19. napirendi pont:
Az óvodák továbbképzési programjainak felülvizsgálata, beiskolázási terv
(45. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
20. napirendi pont:
Javaslat a 2015/2016. nevelési év értékelésének szempontjaira
(46. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
21. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására és új tagok megbízására
(107. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
22. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. I. negyedév)
(51. sz. bizottsági előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
23. napirendi pont:
A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszáma
módosításának véleményezése (intézményi átszervezés)
(139. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
24. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2015. évi Tartalék Keretéből kiegészítő támogatásban részesült civil
szervezetek felhasználási határidejének módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
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ZÁRT ÜLÉS:
25. napirendi pont:
Javaslat megyei díjak adományozására
(108. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
26. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(106. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját. A nyilvános ülés 9 óra 30 perckor folytatódik.
Jelen van 5 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
2. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat
jóváhagyására
(112. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Annyival szeretné kiegészíteni az előterjesztést, hogy a szövegben
szerepel még a napelemes rendszer telepítése, azonban ezt a TOP-6.5. konstrukcióból
szeretnék megvalósítani, mivel az kimondottan energetikai korszerűsítésre kiírt pályázati
konstrukció és ott tudnának vele indikátort, üvegházhatású gázcsökkentést elérni. A
tetőfelújítás megvalósulna a pályázat keretében és minden más is, ami az előterjesztésben
szerepel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az elszámolható költség is módosul?
Frey Tímea osztályvezető: Az elszámolható költség a teljes konstrukcióra jutó költség, ez 410
millió Ft, amiből 300 millió Ft a támogatás. Ez oszlik meg a három pályázat között. Ezek még
csak koncepciók, nincsenek még tervek hozzá, ezeket ezt követően fogják beszerezni. Ez egy
tervezett költség, ami itt szerepel. A pályázat benyújtása és annak elbírálása után lesznek
ismertek a pontos költségek.
Zaják Rita bizottsági tag: Milyen módon történik annak kiválasztása, hogy egyes intézmények
tekintetében milyen felújításra pályáznak? Miért azt az intézményt bővítik, ahol van szabad
férőhely?
Frey Tímea osztályvezető: Az intézményi fejlesztési csomagban az szerepel, hogy szeretne az
önkormányzat óvodát fejleszteni és új bölcsődét építeni, és a meglévő intézményeket
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fejleszteni. Szerepel benne az az eredményességi indikátor keret, amelyet a kormányrendelet
értelmében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának produkálnia el. Ezt a forrást a
város arra kapta, hogy 0-3 éves gyermekek elhelyezésére 119 férőhelyet fejlesszen.
Megvizsgálták, hogy ez a korosztály milyen intézményekben kerül elhelyezésre. Az
önkormányzat fenntartásában áll a városi bölcsőde, ahol jelenleg 125 férőhelyből 111 van
betöltve jelenleg, ezért itt kapacitás bővítés nem indokolt. Viszont a Kadarka utcában működő
családi napközi esetében igény van arra, hogy bővítsék a szolgáltatást. A családi napközi
napközbeni felügyeletté alakul át 2017. évtől, ezért itt egy mini bölcsődét szeretnének
kialakítani. A kertvárosi óvoda szőlőhegyi óvodája bővülne egy csoportszobával, melyet a
következő napirendi pont keretében tárgyalnak, illetve kapna egy tornaszobát. Azért erre
esett a választás, mert itt működik egy alapítványon keresztül a 0-3 éves gyermekek részére
családi napközi is. Továbbá ezen intézmény tekintetében túljelentkezés, férőhely-hiány van.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 77/2016. (IV. 26.) határozata
a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő,
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a
„Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát
munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”
konstrukcióban a „Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” című konstrukcióban a „Óvoda és bölcsőde fejlesztés
Szekszárd Szőlőhegyen” című pályázat jóváhagyására
(110. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Egy-egy csoportszoba kerülne kialakításra az óvodások, illetve a
bölcsődések részére, továbbá egy tornaszoba kerülne kialakításra a pályázat keretében.
Zaják Rita bizottsági tag: A Kadarka utcai óvodaépületben nem lenne lehetőség tornaszoba
fejlesztésre?
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Frey Tímea osztályvezető: Óvodai fejlesztésre lesz még lehetőség pályázatot benyújtani más
pályázati kiírás keretében.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 78/2016. (IV. 26.) határozata
a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő,
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című konstrukcióban az
„Óvoda és bölcsőde fejlesztés Szekszárd Szőlőhegyen” című pályázat
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát
munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”
című konstrukcióban az „Óvoda és bölcsőde fejlesztés Szekszárd
Szőlőhegyen” című pályázat jóváhagyására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

4. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása”
című pályázat jóváhagyására
(111. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 79/2016. (IV. 26.) határozata
a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő,
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a
„Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázat
jóváhagyásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát
munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”
konstrukcióban a „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című
pályázat jóváhagyására” című pályázat jóváhagyására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

5. napirendi pont:
Javaslat a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt felhívás alapján „A
Szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum szakmai támogatása” című pályázat beadásának
jóváhagyására
(47. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 80/2016. (IV. 26.) határozata
a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt felhívás
alapján „A Szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum szakmai
támogatása” című pályázat beadásának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága jóváhagyja „A Szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum
szakmai támogatása” című pályázat benyújtását.
Határidő:
Felelős:

2016. április 26.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend)
jóváhagyására
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(117. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet, valamint
az előterjesztés részét képező határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 81/2016. (IV. 26.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat
a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.
23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet,
valamint az előterjesztés részét képező határozati javaslatot a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(40. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Rácz Petra egyesületi elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hetente hány alkalommal vannak edzések?
Rácz Petra egyesületi elnök: Hetente kétszer van edzés a nagyobb gyerekeknek és a
felnőtteknek, valamint egyszer a kicsiknek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Milyen a megoszlás?
Rácz Petra egyesületi elnök: Több gyermek van, mint felnőtt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 82/2016. (IV. 26.) határozata
az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az Alisca Taekwondo Klub szakmai beszámolóját
elfogadja.
2.
A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és
a jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3.
A Bizottság felkéri az Alisca Taekwondo Klub egyesületet, hogy a
jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. április 26.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

A bizottság 10 óra 10 perctől 10 óra 20 percig szünetet tart.
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről II. forduló (tervezet)
(118. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Nagy jelentőségű rendeletalkotásról van szó, melynek előkészítése
most zajlik, és ezért is javasolták, hogy két fordulóban kerüljön sor a rendelet elfogadására.
Felhívást intéztek a Szekszárdi Vasárnapban - a társadalmi egyeztetés érdekében - a
lakossághoz, civilekhez, hogy minél több észrevétel érkezzen. Három észrevétel érkezett, azok
közül egy volt, ami érdemben az önkormányzati rendelethez kapcsolódott, és fel tudták
használni az előkészítés során. Ez arról szólt, hogy konkrétan, tényállásszerűen legyenek
meghatározva azok a magatartások, amelyeket jogellenessé minősít a közgyűlés. Ezzel az
észrevétellel maximálisan egyetértettek. Véleménye szerint nagy jelentőségű önkormányzati
rendelet lesz, több hivatali egyeztetésen ment keresztül, minden kollégát, aki a
jogalkalmazásban részt vesz, bevontak ebbe az előzetes egyeztetésbe. Volt már hasonló
jellegű önkormányzati rendelete a közgyűlésnek, de jogszabály módosítás miatt hatályon kívül
kellett helyezni, azokat bizonyos mértékig felhasználva, és továbbfejlesztve készült ez az
előterjesztés.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 83/2016. (IV. 26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
……/2016. (……) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
II. forduló (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
szóló
önkormányzati
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről
szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(121. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 84/2016. (IV. 26.) határozata
az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az
önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó
munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az
önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó
munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

10. napirendi pont:
Javaslat a Kék Madár Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására
(123. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 85/2016. (IV. 26.) határozata
a Kék Madár Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a Kék Madár Alapítvánnyal kötött
együttműködési megállapodás jóváhagyására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

11. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló tudásközpont lehetséges
helyszínének kijelölésére
(138. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
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Zaják Rita bizottsági tag: Ki az, aki tudta huzamosabb ideje, hogy a könyvtárat a város hol
kívánja felépíteni? Szeretné megkérdezni, hogy kik vesznek részt ezeken az egyeztetéseken,
kik döntenek a lehetséges helyszínről?
dr. Varga Katalin jegyző: Egy munkacsoport foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, melynek
vezetője Majnay Gábor osztályvezető.
Majnay Gábor osztályvezető: Amikor itt volt a miniszterelnök úr és megtudták, hogy lesz ez a
fejlesztés, utána létrejöttek a munkacsoportok. Polgármester úr jelezte felé, hogy szeretné, ha
a munkacsoport tagja lenne és a munkáját részben koordinálná. Első körben polgármester úr
és alpolgármester asszony tárgyalt a két intézményvezetővel és kérte a javaslataikat,
észrevételeiket. A második megbeszélésen a könyvtár igazgatója jelezte, hogy korábban már
voltak tervek a könyvtár épületének a felújítására, valamint előkerült egy tanulmány,
amelyben a volt laktanya területén képzelték el az új könyvtár felépítését. Mindkét
intézményvezető elfogadta, hogy a könyvtár új helyen kerüljön megépítésre, illetve azt is, ha
lehet, akkor a két intézmény egy épületben legyen elhelyezve. A könyvtár épülete jelenleg
nem alkalmas a Megyei Könyvtár feladatainak az ellátására. Múlt hét pénteken alpolgármester
asszony felment Budapestre a két intézményvezetővel és akkor jelölték ki a minisztérium
részéről, hogy kik azok, akik bekapcsolódnak a munkafolyamatba.
Zaják Rita bizottsági tag: Véleménye szerint szélesebb körben kellene kiterjeszteni ennek a
kérdésnek a vizsgálatát, meg kellene erről kérdezni a városlakókat. Ez egy komoly döntés, amit
nem pár embernek az asztal mellett kellene eldöntenie. Ezekről a megbeszélésekről készül
jegyzőkönyv? Ha igen, akkor hol lehet ezekbe betekinteni? Ez fontos dolog, hiszen érvek,
ellenérvek hangoznak el.
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A civil fórumon is szóba került a
könyvtár helyszíne. Szeretné megkérdezni, hogy mikor kapcsolódhatnának be a szekszárdiak
ebbe a folyamatba, volt-e tervben, hogy összehívjanak egy fórumot, ahol beszélgetni lehetne
arról, hogy milyen tervek, elképzelések vannak. Sok szekszárdi és vidéki jár a könyvtárba.
Vannak olyan mozgássérültek, mozgásukban korlátozott személyek, akik a laktanyához nem
biztos, hogy könnyen ki tudnak jutni. Ez a probléma megoldható lenne, ha a leendő könyvtár
közelében kialakításra kerülne egy buszmegálló. A civilek közül bárki részt vehet ezeken az
egyeztetéseken?
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tagja ennek a munkacsoportnak és a bizottsági üléseken
tájékoztatja a fejleményekről azokat, akik érdeklődnek. Próbálják figyelembe venni a
véleményeket.
Zaják Rita bizottsági tag: Ha jól érti, akkor a helyszín kiválasztásánál nem veszik majd
figyelembe a szélesebb réteg véleményét, de miután kiválasztódott a helyszín, a buszmegállók
és egyéb járulékos kérdések tekintetében pedig igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Még a helyszín sem konkrét.
Zaják Rita bizottsági tag: Szeretné tudni, hogy miért épp ezt a helyszínt javasolják? Miért
vetették el a többi ötletet?
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Majnay Gábor osztályvezető: Az elsődleges cél az volt, hogy egy épületben legyenek az
intézmények. Ezt a területet javasolták, hiszen ekkora területen férne csak el a könyvtár. A
többi lehetőség később fog előkerülni, abban az esetben, ha nem kapja meg a területet az
önkormányzat. A főiskola „E” épülete azért nem megfelelő, mert csak a könyvtár férne el
benne.
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Ha az önkormányzat megkapja a
területet és már biztos, hogy ott fog megépülni a könyvtár, akkor lehetne egy civil fórumot
összehívni, ahol konkrét tájékoztatást kaphatnának?
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Véleménye szerint ennek nincs akadálya.
Zaják Rita bizottsági tag: Mennyi ennek a beruházásnak a költsége?
Majnay Gábor osztályvezető: 3,3 milliárd Ft.
Zaják Rita bizottsági tag: Véleménye szerint egy megfelelő, alkalmas, de lerobbant épületnek
a rendbetétele sokkal inkább elfogadható, mint az, hogy 4-5 milliárd Ft-ból egy teljesen új
épületet megépítsenek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 86/2016. (IV. 26.) határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló tudásközpont
lehetséges helyszínének kijelölésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a Modern Városok Program keretében
megvalósuló tudásközpont lehetséges helyszínének kijelölésére”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

12. napirendi pont:
Beszámoló a Sygnus 42. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny szervezéséről és
részletes programjáról
(49. sz. bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Volt egyeztetés a Szekszárdi Sportközpont Nkft-vel?
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Igen, de nehéz kitalálni azt, hogy a szabadidősport céljait
hogyan szolgálják, hogy a versenysport érdekei ne sérüljenek egy hónappal a rendezvény előtt
úgy, hogy a költségvetést is érintő döntéseket kell hozni. Ettől függetlenül megpróbálják
megoldani ezt a problémát. Megpróbálnak egymás mellett párhuzamosan úgy dolgozni, hogy
mindenki a maga területén, a legmagasabb szinten megoldja a feladatokat. A sportközpont
azokra a programelemekre koncentrálna, amelyek a Béla király téren, a rajt-cél területen
fognak zajlani. Kiegészítő programokkal készülnek, amelyek ott tartják a Béla király téren az
embereket, hogy a profi versenyt is megnézzék. Az országúti kerékpárverseny népszerűvé
tétele nehéz feladat, ezért próbálnak olyan programokkal készülni, amik nem kötődnek a
versenysporthoz semmilyen formában és a szülőket, gyerekeket ott tartani a rendezvényen,
hiszen ez volt polgármester úr és a támogatók igénye is. Ez mind költséggel jár. A kísérő
programok megszervezése költséges és nem is biztos, hogy megtérül. Hosszú folyamat, hogy
az emberekkel megszerettessék a kerékpársportot, és hogy évről évre visszajárjanak. Az
iskolákat és a gyerekeket szeretnék jobban bevonni a gyerek futamokba. Plakátokkal és út
feletti molinókkal próbálnák népszerűsíteni, hirdetni a rendezvényt. Ezek a kísérő programok
jelen esetben a versenysporttól veszik el a forrást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A pénzügyi beszámolóban feltüntetett támogatási összegek
befolynak?
Steig Csaba szervező: Igen, csak a nevezési díj bizonytalan. A már megszokott támogatókra
most is számítottak, van aki többel, van aki kevesebbel támogatja a rendezvényt. Az elmúlt
évhez viszonyítva kevesebb támogatói bevétellel számolnak és a város is kevesebbel
támogatja idén őket. A kísérő programok is fontosak és tudják, hogy ezek is költséggel járnak,
de a szakmai részét egy ilyen versenynek 500.000 Ft-ból nem lehet megvalósítani, főleg úgy,
hogy áprilisban még mindig bizonytalan sok minden. Az alapítvány egészen biztos, hogy ilyen
formában, ilyen felvezetéssel, ilyen előzményekkel jövőre nem fogja megrendezni ezt az
eseményt. Lehet, hogy ez egy cél a város részéről, hogy áttegye a verseny lebonyolítását a
sportközponthoz, míg ők csak a szakmai résszel foglalkoznának. A városnak el kellene
döntenie, hogy mennyit is ér ez a rendezvény, ami már 40 éves múltra tekint vissza és az egész
országban elismert. Az elmúlt évekhez képest nem lesz országúti amatőr futam, hiszen a
rendőrségi költség egyre több lesz. Azt tudni kell, hogy nagy felelősséggel jár egy ilyen verseny
megszervezése, mindenért az alapítvány felel, ami a rendezvényen történik. Ez egy nemzetközi
verseny, jelenleg 10-11 külföldi csapat jelezte a részvételt, és vannak olyan csapatok is, akik az
Euro Tour-ban versenyeznek. Nagyon sajnálja, és nehezen tudja elfogadni, hogy a verseny
szakmai részére csak 500.000 Ft jut.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A várható kiadásoknál a legnagyobb tétel a rendőrség után
a szállás. Az ide érkező versenyzők szállását az alapítvány fizeti?
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Steig Csaba szervező: Igen, és sok csapatnál még az utazási költséget is az alapítvány fizeti. A
pénzdíjazásuk nem éri el a nemzetközi kategóriás szintet, ezért fel kell valamit ajánlani
cserébe, ezt kompenzálni kell valamilyen formában. Nemzetközileg is elismert csapatok
érkeznek a versenyre, ez garanciát ad a színvonalra. A Gemenci Nagydíjat meg lehetne
rendezni ilyen csapatok nélkül is, és kevesebb költséggel is járna, de akkor az már nem az a
hagyományos, magas színvonalú rendezvény lenne, mint korábban.
Steig Gábor szervező: Jogos elvárás lehet az önkormányzat részéről, hogy növelni kell a
nézőszámot, de emellett nemhogy megtartaná az eddigi támogatást, hanem még el is vesz
abból. Így ez a jövőben semmiképp nem lesz megoldható.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mekkora összegből lehet megvalósítani a kísérő
programokat?
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: 500.000 Ft áll rendelkezésre ezek megvalósítására, de már
most látszik, hogy nem lesz elég. Ettől függetlenül próbálnak beleférni a keretbe. 1 millió Ftot kaptak a rendezvényre és ebből 500.000 Ft fordítható a kísérő programokra, a másik
500.000 Ft pedig magára a versenyre.
Steig Csaba szervező: Ha már korábban tudták volna, hogy ekkora összegű támogatást
kapnak, akkor nem kezdték volna el januárban a szervezést.
Zaják Rita bizottsági tag: Korábbi években csak a versennyel kapcsolatban költöttek 1 millió
Ft-ot?
Steig Csaba szervező: 1,3 millió Ft volt a tavalyi évi támogatás.
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: A szponzorok részéről érkezett az a jelzés, hogy
kevés néző van a rendezvényen, és jelezték polgármester úr felé, hogy akkor adnak szponzori
támogatást, ha szabadidős program is megvalósul a verseny ideje alatt, mert az vonzza az
embereket. Emiatt alakult ki a jelenlegi helyzet.
Zaják Rita bizottsági tag: Nem ért egyet az eljárásrenddel.
Steig Csaba szervező: A támogatók, a szponzorok az alapítvány felé nem jelezték ezt a
problémát, és ezt a kérést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Bízik benne, hogy sikerül együtt dolgozni. Javasolja a
határozati javaslat elfogadását a bizottságnak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:

17

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 87/2016. (IV. 26.) határozata
a Sygnus 42. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny
szervezéséről és részletes programjáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges
Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány, valamint a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Sygnus 42. Gemenci Nagydíj
Nemzetközi
Kerékpárverseny
rendezéséről
szóló
szakmai
beszámolóját elfogadja.
2.
A Bizottság a Gemenci Nagydíjért és Tehetséges
Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány által szervezett Sygnus 42.
Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny szakmai szervezési
költségeit 500.000,- Ft összeggel javasolja támogatni a Közgyűlésnek a
2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (III.2.) önk. rendelet 1. számú
melléklet „Évfordulók, rendezvények” (505/4/3 előirányzat) terhére.
3.
A Bizottság a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
által szervezett Sygnus 42. Gemenci Nagydíj Nemzetközi
Kerékpárverseny szabadidős programjainak szervezési költségeit
500.000,- Ft összeggel támogatja a 2016. évi költségvetésről szóló
6/2016. (III.2.) önk. rendelet 1. számú melléklet „Évfordulók,
rendezvények” (505/4/3 előirányzat) terhére.
4.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatási összeg átutalására.
5.
A Bizottság további sok sikert és jó munkát kíván az
Alapítványnak és a Sportközpontnak a Sygnus 42. Gemenci Nagydíj
Nemzetközi Kerékpárverseny szervezéséhez és lebonyolításához.
Határidő:

2016. április 26.
4. pont tekintetében:2016. május 6.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
4. pont tekintetében: Pál József igazgatóság vezető

Takács Zoltán 11 óra 30 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 4 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
13. napirendi pont:
Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Garay János
Általános Iskola tornaterme teljes körű felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(132. sz. közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 88/2016. (IV. 26.) határozata
a „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi
Garay János Általános Iskola tornatermének teljes körű felújítására
vonatkozó pályázat támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatáshoz”
kapcsolódóan, a Szekszárdi Garay János Általános Iskola
tornatermének teljes körű felújítására vonatkozó pályázat
támogatására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

14. napirendi pont:
Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Dienes Valéria
Általános Iskola öltözőinek felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(131. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 89/2016. (IV. 26.) határozata
a „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi
Dienes Valéria Általános Iskola öltözőinek felújítására vonatkozó
pályázat támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatáshoz”
kapcsolódóan, a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola öltözőinek
felújítására vonatkozó pályázat támogatására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

15. napirendi pont:
A 7. Borvidék Félmaraton megrendezésére vonatkozó támogatási kérelem
(48. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A támogatási összeg kifizetése a bizottsági keretből
történik?
Majnay Gábor osztályvezető: A 2016. évi Sportrendezvények Kereten belül 600.000 Ft lett
elkülönítve erre a rendezvényre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a 7. Borvidék Félmaraton
szervezési költségeit 600.000,- Ft összeggel támogassa a 2016. évi Sportrendezvények Keret
terhére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 90/2016. (IV. 26.) határozata
a 7. Borvidék Félmaraton megrendezésére vonatkozó támogatási
kérelemről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Borvidék Futóegyesület által szervezett 7.
Borvidék Félmaraton szervezési költségeit 600.000 -, Ft összeggel
támogatja 2016. évi Sportrendezvények Keret terhére.
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2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére, valamint a támogatási összeg átutalására.
Határidő:

2016. április 26.
2. pont tekintetében: 2016. május 6.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. pont tekintetében: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

16. napirendi pont:
Szekszárd Városi Diáksport Egyesület 2015. évi Sportkereten elnyert összeg felhasználási és
elszámolási határidejének módosítására
(50. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 91/2016. (IV. 26.) határozata
a Szekszárd Városi Diáksport Egyesület 2015. évi Sportkereten
elnyert összeg felhasználási és elszámolási határidejének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárd Városi Diáksport Egyesület (VI.122-1/2015.)
kérelmét támogatja, a 2015. évi Sportkeret működési támogatás
összeg (600.000 Ft) felhasználási idejét 2016. május 31-ig, elszámolási
határidejét pedig 2016. június 30-ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

17. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Támogatási Keret Felhívására
(43. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
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Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mekkora a legkisebb és a legnagyobb adható összeg?
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A legkisebb összeg 20.000,- Ft, a
legnagyobb pedig 120.000,- Ft.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 92/2016. (IV. 26.) határozata
a Kulturális Támogatási Keret Felhívásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az előterjesztés mellékletét képező Kulturális Keret
pályázati felhívását elfogadja.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon
a pályázati felhívás Szekszárdi Vasárnapban valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város honlapján való közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2016. április 26.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

18. napirendi pont:
Javaslat a Kiemelkedő Művészeti Együttesek támogatására
(42. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy az Art Contact Mozgásszínház és a Szekszárd
Big Band együttesek támogatási összegét 130.000,- Ft-ban állapítsák meg, valamint az „Ifjú
Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, az Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd,
a Szekszárd Junior Stars és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar javasolt
támogatási összegeit 10.000,- Ft-tal emeljék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 93/2016. (IV. 26.) határozata
a Kiemelkedő Művészeti Együttesek támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Kiemelkedő Művészeti Együtteseket az alábbi
támogatásban részesíti a 2016. évi Kiemelkedő Művészeti Együttesek
Támogatási Keretéből, melynek összege a 60/2016. (III.29.) HB
határozat alapján 5.500.000.- Ft:
Sor
szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Kiemelkedő Művészeti Együttes
neve
„Ifjú Szív” Magyarországi Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes
„Mondschein” Szekszárdi Német
Nemzetiségi Kórus
A PAD Irodalmi, Művészeti és
Kulturális Egyesület
Art Contact Mozgásszínház
Bartina Néptánc Egyesület
Gagliarda Kamarakórus
Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
Szekszárd Big Band
Szekszárd Jazz Quartet
Szekszárd Junior Stars
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán
Református Együttes
Szekszárdi Gitár Egyesület
Szekszárdi Kamarazenekar
Szekszárdi Madrigálkórus
Szekszárdi Mozgásművészeti
Stúdió Közhasznú Egyesület
Szekszárdi Német Nemzetiségi
Tűzoltó Fúvószenekar (Alisca Brass
Band)
Tücsök Zenés Színpad Egyesület
Összesen:

2016. évi támogatás
Ft
250.000,230.000,230.000,130.000,900.000230.000,340.000,250.000,130.000,330.000,340.000,230.000,230.000,330.000,330.000,240.000,340.000,-

440.000,5.500.000,-

2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére és a támogatási összegek átutalására.
Határidő:

1. pont tekintetében: 2016. április 26.
2. pont tekintetében: 2016. május 17. ill. 2016. június 10.
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Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

19. napirendi pont:
Az óvodák továbbképzési programjainak felülvizsgálata, beiskolázási terv
(45. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 94/2016. (IV. 26.) határozata
az óvodák továbbképzési programjainak felülvizsgálatáról,
beiskolázási tervről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet 2.
pont 7. bekezdésének 1. alpontjában kapott felhatalmazásával – a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés
e) pontja, továbbá a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (8)
bekezdés a) pontja alapján – a Szekszárdi 1. Számú Óvoda
Kindergarten 2016/2017. nevelési évi beiskolázási tervével egyetért.
2.
A Bizottság a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2016/2017.
nevelési évi beiskolázási tervével egyetért.
Határidő:
Felelős:

2016. április 26.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Varga Katalin jegyző

20. napirendi pont:
Javaslat a 2015/2016. nevelési év értékelésének szempontjaira
(46. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 95/2016. (IV. 26.) határozata
a 2015/2016. nevelési év értékelésének szempontjairól
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a 2015/2016. nevelési év értékelésének
szempontjait a határozat melléklete szerint elfogadja.
2.
A Bizottság felkéri az óvodák vezetőit, hogy beszámolójukat az
elfogadott szempontok és táblázatok alapján készítsék el.
Határidő:
Felelős:

az 1. pont tekintetében: 2016. április 26.
a 2. pont tekintetében: 2016. július 15.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Varga Katalin jegyző

21. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására és új tagok megbízására
(107. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság a
határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 96/2016. (IV. 26.) határozata
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési
szabályzatának módosításáról és új tagok megbízásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság
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szervezeti és működési szabályzatának módosítására és új tagok
megbízására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

22. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. I. negyedév)
(51. sz. bizottsági előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 97/2016. (IV. 26.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. I.
negyedév)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága az átruházott hatáskörben hozott – 2016. január 1. – 2016.
március 31. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

23. napirendi pont:
A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszáma
módosításának véleményezése (intézményi átszervezés)
(139. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 98/2016. (IV. 26.) határozata
a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola felvehető maximális
tanulólétszáma módosításának véleményezése (intézményi
átszervezés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága „A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola felvehető
maximális tanulólétszáma módosításának véleményezése (intézményi
átszervezés)” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

24. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2015. évi Tartalék Keretéből kiegészítő támogatásban részesült civil
szervezetek felhasználási határidejének módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Javasolja, hogy a civil szervezetek
kérését támogassa a bizottság, mely arra vonatkozik, hogy a 6/2016. (I. 18.) határozat alapján
nyújtott támogatási összegek felhasználási határidejét egységesen 2016. április 30-ig
hosszabbítsa meg a bizottság.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elfogadásra javasolja a bizottságnak a javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 99/2016. (IV. 26.) határozata
a Humán Bizottság 2015. évi Tartalék Keretéből kiegészítő
támogatásban részesült civil szervezetek felhasználási határidejének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a szekszárdi székhelyű civil szervezeteknek a Bizottság
6/2016. (I. 18.) határozata alapján nyújtott támogatási összegek
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felhasználási határidejét
meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

egységesen

2016.

április

30-ig

2016. április 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

Az elnök a nyilvános ülést 12 órakor berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző

Feri Blanka
jegyzőkönyvvezető
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