SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/43-3/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2019. február 25-én (hétfőn) 9 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Máté István bizottsági tag
Takács Zoltán bizottsági tag
Nepp Péter bizottsági tag
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag
Pap Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Majnay Gábor osztályvezető
Rieger Beáta osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil
kapcsolatok referense
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
Gergely Bence pénzügyi ügyintéző
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Liebhauser János a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
igazgatója

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 9 órakor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
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A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot,
amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő
napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(43. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
(42. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a 4., valamint a 7. függelék
módosítására (tervezet)
(45. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
4. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának módosítása
(53. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Liebhauser János a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója
5. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár engedélyezett álláshelyei
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Liebhauser János a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója
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6. napirendi pont:
Javaslat az óvodai beíratási felhívás jóváhagyására
(44. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
Az általános iskolák felvételi körzetének ismételt felülvizsgálata
(52. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(54. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
9. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és
a KEF munkájának tapasztalatairól
(48. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár, szakmai koordinátor
10. napirendi pont:
Javaslat a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 2018. évi Civil Keretre benyújtott pályázatára kapott
támogatási összeg felhasználásának módosítására
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
11. napirendi pont:
Javaslat a Fáklya SE Szekszárd 2018. évi Sportkeretre (működési) benyújtott pályázatára
kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(18. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
12. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Garay János Gimnázium GJG színpad 2018. évi Mecénás
Tehetséggondozó támogatásra kapott összeg felhasználási és elszámolási határidejének
módosítására
(19. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
_____________________________________________________
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(43. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Törvényben rögzített kötelezettsége az önkormányzatnak a
saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek jóváhagyása, illetve a három évre szóló
költségvetési keretek főbb csoportonkénti jóváhagyása. A költségvetési évet követő három
évben minimális adóbevétel növekedéssel számol az önkormányzat. Kiadási oldalon
adósságot keletkeztető ügyletként jelentkezik az MFB Önkormányzati Infrastruktúra
Fejlesztési Program megvalósításából eredő tőketartozás, valamint a lízingszerződés lejárat
végéig számított tőkerésze. Halasztott fizetésként szerepel a Dél-Dunántúli Közlekedési
Központ Zrt. felé fennálló, előző évi veszteségek kompenzálása címen kimutatott összeg. A
fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel fele, mint adósságot keletkeztető ügylet
felső határa körülbelül 800 millió forint.
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 13/2019. (II. 25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek
költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható
összegének jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
(42. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési
rendelettervezetét tartalmazza. Úgy ítéli meg, hogy nagyon magas költségvetési főösszeggel
kezdi meg az évet az önkormányzat, ugyanis több, mint 20 milliárd forint az induló
költségvetés. Ilyen magas összeg nem volt jellemző az utóbbi évek költségvetésére. Elmondja,
hogy nagy gondot fordítottak a működés biztosítására, mind az intézmények, mind a hivatal
működtetésével kapcsolatban. A bevételek nagy részét az állami támogatások teszik ki. Ezeket
viszont többnyire a kötelező feladatok ellátására kell költenie az önkormányzatnak, így nem
igazán biztosítanak nagy mozgásteret. Nagyobb mozgásteret a helyi adókból származó
bevételek biztosítanak. Ezek a bevételek nagyon pozitív képet mutatnak, és nagyon szépen
teljesülnek is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kiszámítható és fegyelmezett.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen. Az adózók, mégpedig elsősorban a vállalkozók nagyon
fegyelmezett adófizetők. Persze mindig vannak nehézségeik az adófizetőknek, de az
önkormányzat részletfizetési megállapodásokkal meg tudja ezt oldani. A bevételi oldalon még
meg kell említeni az intézmények és a hivatal működési bevételeit, de ezek is eléggé
behatároltak. A hivatal elsősorban nem bevételszerzésre törekszik, de természetesen a szabad
kapacitásokat próbálja hasznosítani. A kiadási oldalon nagyon jelentősek a személyi juttatások
és az azokhoz kapcsolódó járulékok. Már 2017-ben is bemutatták, hogy egyes területeken
nagyon alacsonyak a bérek. Ezt részben állami támogatásból is próbálják kiegészíteni
különböző ágazati pótlékokkal, de az önkormányzat úgy ítélte meg, hogy két intézménynél, a
Szociális Központnál és a Humánszolgáltató Központnál, nagyon nehéz ezért a bérért
szakképzett munkaerőt találni, így munkáltatói döntésen alapuló kiegészítést biztosított
ezeknél az intézményeknél. Ezt a kiegészítést az intézményvezető döntése alapján osztották
fel, és határozott időre szólt. A Közgyűlés a tavalyi évben is úgy döntött, hogy ezt a kiegészítést
változatlanul biztosítja, és az idei évi tervezet is tartalmazza ezt az összeget.
Takács Zoltán bizottsági tag: A 20 milliárd forintból mennyi tesz ki a helyi adó?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Körülbelül három milliárd forintot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A 17. számú mellékletnél, áprilisnál 2,1 milliárd forint
finanszírozási bevétel szerepel, júniusnál pedig 3,3 milliárd forint. Ez alatt mit kell érteni?
Tamási Anna igazgatóságvezető: A pénzmaradványok és az adóbevételek vannak ott két
részletben elosztva.
dr. Molnár Kata jegyző: A májusi zárszámadáshoz kapcsolódik a pénzmaradvány
igénybevétele.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztésben fel van sorolva minden projektnél a
támogatás összege és intenzitása. Ha az van írva, hogy 100%-os az intenzitás, akkor mit jelent
az önerő?
dr. Molnár Kata jegyző: Vannak nem támogatható kiadások is, illetve vannak olyan projektek
is, ahol látszik már vagy a tervezői költségvetés vagy a feltételes közbeszerzési eljárás alapján,
hogy magasabb költséggel kell számolni. Ez nem a pályázati önerőt jelenti, mert azokhoz a
pályázatokhoz nem kell önerő, hanem a megvalósításhoz szükséges, ténylegesen biztosítandó
önerőt. Azoknál a projekteknél, ahol ez az összeg túl magas lett, vagy eredménytelenné
nyilvánították a közbeszerzési eljárást, vagy pedig tárgyalásos szakaszba ment át, vagy a
műszaki tartalmat vizsgálják át.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A 32. oldalon 87 millió forintos többletforrási igény
olvasható. Ez nem lett elírva?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Nem elírásról van szó, ez az összeg a bekért
indikatív árajánlatok alapján jött ki.
dr. Molnár Kata jegyző: Úgy néz ki, hogy nem kell az önkormányzatnak ezt az összeget
hozzáadnia a projekthez, mert sikerül igénybe venniük egy olyan forrást, amelyből ezt az
összeget tudják majd finanszírozni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A 28. oldalon is olvas többletforrási igényt a Baka Iskolánál.
Ez miből lesz fedezve?
dr. Molnár Kata jegyző: Ez az az eljárás, ahol tárgyalásos eljárásba megy át a közbeszerzési
eljárás. Vizsgálják, hogy a műszaki tartalmon lehet-e módosítani, és vannak-e olyan tartalmi
elemek, amelyeket el lehet hagyni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nagyon részletes az előterjesztés, amelynek a készítése
mögött nagyon értékes munka áll. Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 14/2019. (II. 25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
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Önkormányzata
2019.
évi
költségvetéséről
szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a 4., valamint a 7. függelék
módosítására (tervezet)
(45. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: 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 15/2019. (II. 25.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.)
önkormányzati rendelet, valamint a 4. és 7. számú függelék
módosításáról
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 határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának módosítása
(53. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Liebhauser János a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatóját.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
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Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója: Nem kívánja kiegészíteni
az előterjesztést, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztés készítésekor felmerültek kérdései, amelyeket most
szeretne tisztázni. A könyvtár bevételeinél szerepel az SZJA 1%-a.
Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója: Ez a könyvtár
vonatkozásában nem nagy összeget jelent.
dr. Molnár Kata jegyző: Van erre lehetőség?
Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója: Úgy tudja, hogy igen.
dr. Molnár Kata jegyző: Úgy tudta, hogy SZJA 1%-ot nem fogadhat el a könyvtár
intézményként. Ezt mindenképpen tisztázni kellene. A szöveges részben leírt feladatok és a
hozzákapcsolt munkaköri leírások nem koherensek.
Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója: Az összes munkaköri
leírás nincs benne. Azokhoz a munkaköri leírásokhoz nyúltak most, amelyeket aktuálisnak
gondolták. Minden munkaköri leírásban vannak esetlegességek is, amelyek a dolgozó
személyétől függenek. Például az előző portásuk karbantartói feladatokat is ellátott, de már
nyugdíjba ment. Most a karbantartói feladatokat a gépkocsivezető látja el. De jelzi, hogy meg
tudja küldeni az összes munkaköri leírást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A határozati javaslatot elfogadhatja a bizottság?
dr. Molnár Kata jegyző: A határozat elfogadható, de a bizottságnak fel kellene hívni a Tolna
Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatóját arra, hogy az intézmény munkaköri leírásait az
intézmény szervezeti és működési szabályzatával hozza összhangba, és nyújtsa be a
Polgármesteri Hivatal Humán Osztályára. Úgy gondolja, hogy március végét kellene
határidőként kitűzni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a jegyző asszony által megfogalmazott
kiegészítéssel együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 16/2019. (II. 25.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szervezeti és működési
szabályzatának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
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1. a „Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szervezeti és működési
szabályzatának módosítása” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja;
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatóját,
hogy az intézmény munkaköri leírásait az intézmény
szervezeti és működési szabályzatával hozza összhangba, és
nyújtsa be a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályára.
Határidő:
Felelős:

2019. március 31.
dr. Molnár Kata jegyző
Ódor János igazgató

5. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár engedélyezett álláshelyei
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Liebhauser János a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bérek már erre a létszámra vonatkoznak?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, a költségvetésben már ez szerepel.
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 17/2019. (II. 25.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár engedélyezett
álláshelyeiről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont
2. bekezdésének 1. alpontjában meghatározott átruházott
hatáskörében eljárva
1. javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének, hogy a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
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álláshelyei számát a 2019. évi költségvetésről szóló
rendeletében 2019. január 1-jétől 30,75-ban állapítsa meg;
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletet
ennek megfelelően terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Javaslat az óvodai beíratási felhívás jóváhagyására
(44. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az óvodákban ki lesz függesztve, és a Szekszárdi
Vasárnapban és a Tolnai Népújságban is meg fog jelenni a felhívás?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A Tolnai Népújságban nem szokott megjelenni.
Majnay Gábor osztályvezető: De a város honlapján közzé teszik.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A Szekszárdi Vasárnapban kétszer is meg fog
jelenni.
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 18/2019. (II. 25.) határozata
az óvodai beíratási felhívás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat az óvodai beíratási felhívás
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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7. napirendi pont:
Az általános iskolák felvételi körzetének ismételt felülvizsgálata
(52. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: 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 19/2019. (II. 25.) határozata
az általános iskolák felvételi körzetének ismételt
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az „Általános iskolák felvételi körzetének
ismételt felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(54. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Három módosítást tartalmaz a rendelettervezet. Az egyik a
beérkezett felterjesztések határideje, amelynél március 31-re tesznek javaslatot. A tervezet
javaslatot tesz arra is, hogy ne augusztus 20-án, hanem Szekszárd Város Napján hozza
nyilvánosságra a Közgyűlés az előző naptári év megörökített történéseit és az erről szóló
bejegyzést. Továbbá csatolták a rendelethez azt az űrlapot is, amelyen meg lehet tenni a
javaslatokat.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 20/2019. (II. 25.) határozata
a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011. (IV.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló
14/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és
a KEF munkájának tapasztalatairól
(48. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár, szakmai koordinátor
Majnay Gábor osztályvezető: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Kálóczi Andrea nem tud részt
venni a bizottság mai ülésén.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A felmerült kérdéseire csak Andrea tudná megadni a
választ. A Közgyűlésre el tud jönni?
Majnay Gábor osztályvezető: Úgy tudja, hogy a Közgyűlés ülésén sem tud részt venni, de
delegál valakit maga helyett.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
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 21/2019. (II. 25.) határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Beszámoló a kábítószer probléma
visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF
munkájának tapasztalatairól” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
Javaslat a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 2018. évi Civil Keretre benyújtott pályázatára kapott
támogatási összeg felhasználásának módosítására
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 22/2019. (II. 25.) határozata
a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 2018. évi Civil Keretre
benyújtott
pályázatra
kapott
támogatási
összeg
felhasználásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus kérelmére hozzájárul,
hogy a 2018. évi Civil Keretre elnyert összeg B2-es Megbízási
jogviszony díja (bérszámfejtett) költségei sorából 20.000 Ft-ot
átcsoportosítson az A6-es Kommunikációs költségek sorba.
Határidő:
Felelős:

2019. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

11. napirendi pont:
Javaslat a Fáklya SE Szekszárd 2018. évi Sportkeretre (működési) benyújtott pályázatára
kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(18. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 23/2019. (II. 25.) határozata
a Fáklya SE Szekszárd 2018. évi Sportkeretre (működési)
Sportkeretre benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg
felhasználásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva a Fáklya SE Szekszárd kérelmére hozzájárul, hogy a 2018.
évi működési sportkeretre benyújtott pályázaton elnyert
összeget a módosított költségvetési táblázat szerint
használhassa fel.
Határidő:
Felelős:

2019. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

12. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Garay János Gimnázium GJG színpad 2018. évi Mecénás
Tehetséggondozó támogatásra kapott összeg felhasználási és elszámolási határidejének
módosítására
(19. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 24/2019. (II. 25.) határozata
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a Szekszárdi Garay János Gimnázium GJG színpad 2018. évi
Mecénás Tehetséggondozó támogatásra kapott
összeg
felhasználási és elszámolási határidejének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva a Szekszárdi Garay János Gimnázium GJG színpad a 2018.
évi Mecénás Tehetséggondozó támogatáson elnyert összeg
felhasználási határidejét 2019. március 31. napjáig, az
elszámolási határidőt 2019. április 30. napjáig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 9 óra 28 perckor berekeszti.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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