SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.70-19/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2014. november 24-én (hétfőn) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri
Tárgyalóban megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Dr. Máté István,
Pap Máté,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria,
Nepp Péter és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Ülés közben érkezett:

Zaják Rita bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelentek:
Polgármesteri Hivatal részéről:

Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
Märcz László igazgatóságvezető,
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Majnay Gábor osztályvezető,
Feri Blanka osztályvezető,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Gaálné Hoffercsik Dóra a Szekszárdi Civil Kerekasztal
részéről.

Meghívottak:

Horváth Erika intézményvezető.

A jegyző megbízásából:

dr.
Nagy
Tímea
jegyzőkönyvvezető.

jogi

és

bizottsági

referens,

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes, megnyitja az ülést.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Köszönti a megjelenteket és bemutatja az új
képviselőket és a bizottsági ülésen megjelenteket. Javasolja, hogy, a 10-es napirendi pontot ,,Javaslat
az Atlétikai Club Szekszárd támogatási kérelmére” vegyék le a napirendről.
Javasolja, hogy a bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Faludiné Uzsoki Valériát válassza meg.

A bizottság 6 igen szavazattal Dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. I. félévi gazdálkodásáról
(189. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.
(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(190. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Önkormányzata közgyűlésének ……/2014. (……) önkormányzati
rendelete az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a házasságot kötött párok és az
időskorúak köszöntéséről (tervezet)
(184. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Javaslat a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(207. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens
5. napirendi pont:
Német Színház lakáskérelme
(210. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető
6. napirendi pont:
Városi működtetésű gimnáziumok 2015/2016. tanévben indítható osztályainak száma
(208. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évi
csoportjainak elhelyezése és az óvodai csoportok összevonása
(14elot91 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Horváth Erika, a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi vezetője
8. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten szervezeti és működési szabályzatának, valamint
pedagógiai programjának véleményezése
(14elot89 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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9. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó támogatások kiegészítésére
(14elot88 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
Javaslat a Hungarian Open Nemzetközi Lövészverseny támogatására
(14elot93 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
11. napirendi pont:
Javaslat a Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvételre
(14elot95 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
12. napirendi pont:
Javaslat a Mészöly Miklós Emléknap meghívója nyomdai költségének támogatására
(14elot92 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
ZÁRT ÜLÉS:
13. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(217. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna

1. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. I. félévi gazdálkodásáról
(189. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető
Pál József igazgatóságvezető: Köszönti a bizottságot az első alakuló ülésén. Tájékoztatja a
bizottságot az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetéről, és a jogszabályváltozások hatásairól.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Tájékoztatást kér a köztemetések helyzetéről.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Köztemetésre kiírt pályázat útján a szekszárdi temetkezési
vállalatok pályáznak. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a legkedvezőbb pályázatot fogadja el.
Korábban, amíg nem ment a pályáztatás, addig a köztemetések is drágábbak voltak. A köztemetés
csak a hamvasztás költségeit foglalja magában.
Zaják Rita bizottsági tag megérkezett az ülésterembe. a bizottság létszáma 7 fő.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 166/2014. (XI. 24.) határozata
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. I. félévi gazdálkodásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

2014. november 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.
(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(190. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető
Pál József igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ezt az előterjesztést a
közgyűlés két lépésben tárgyalta. Nem volt olyan gazdasági esemény, ami miatt más jellegű módosítás
szükséges lett volna. Nagyon fontos, hogy amivel kezdődik a költségvetés, annak a bevételi és kiadási
összege egyezzen az 1. számú melléklet, önkormányzat bevételi-kiadási főösszegével. Az összes többi
melléklet az ezeknek az alábontása. Van egy Államkincstár által előírt kötelezendően használt
program, amelyen dolgozni kell. Amennyiben az ellenőrző program bármiféle hiányosságot észlel, a
Kincstár visszadobja a költségvetési rendelet módosítását.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Jobban el tudott volna igazodni, ha a 2. módosítás is az
anyag része lenne.
Pál József igazgatóságvezető: Semmi nincs, amit nem láthat a bizottság, de nagyon nagy terjedelmű
az anyag. Ha igény van rá akkor megoldható.
Zaják Rita bizottsági tag: Az excel táblát ki lehet-e kiküldeni a megértés és az eligazodás végett?
Amennyiben nem, annak mi az akadálya?
Pál József igazgatóságvezető: Sajnos nem lehet. Nem egységes még az informatikai hálózat, ezért
ezeknek az anyagoknak az átkonvertálása nem sikerül minden esetben. Szívesen segít az
értelmezésben.
Zaják Rita bizottsági tag: Mi a történt azzal az 1,4 milliárdos hitellel, ami a Diákétkeztetési Kft.-től
és a Vízmű Kft-től lett átvállalva?
Pál József igazgatóságvezető: A tárgyalások folyamatosak, az egyeztetések zajlanak, a Raiffeisen
Bankkal és a Nemzetgazdasági Minisztériummal is. Nemsokára megoldás születik a problémára.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal 1
tartózkodás mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 167/2014. (XI. 24.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
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2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2014. november 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Önkormányzata közgyűlésének ……/2014. (……) önkormányzati
rendelete az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a házasságot kötött párok és az
időskorúak köszöntéséről (tervezet)
(184. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Zaják Rita bizottsági tag: Ezelőtt is volt ilyen köszöntés?
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető: Az időseket, illetve a 61 évet betöltötteket az Idősek
Világnapja alkalmából köszöntötték. Régen, amikor az okmányiroda a hivatalhoz tartozott, akkor
lehetett adatokat lehívni. Most a törvény szerint meg kell jelölni a jogalapot, illetve a célt is, emiatt
indokolt, hogy az önkormányzat rendeletben szabályozza.
Takács Zoltán bizottsági tag: Ez kötelező vagy választható lehetőség?
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Újra visszatértek ahhoz, mint régen, hogy a 18 évesek
is kapnak emléklapot a választások alkalmával.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 168/2014. (XI. 24.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Önkormányzata közgyűlésének
……/2014. (……) önkormányzati rendelete az újszülöttek, a 18.
életévüket betöltött fiatalok, a házasságot kötött párok és az
időskorúak köszöntéséről (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a
házasságot kötött párok és az időskorúak köszöntéséről szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2014. november 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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4. napirendi pont:
Javaslat a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(207. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 169/2014. (XI. 24.) határozata
Javaslat a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának
módosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának
módosítására vonatkozó előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2014. november 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

5. napirendi pont:
Német Színház lakáskérelme
(210. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 170/2014. (XI. 24.) határozata
Német Színház lakáskérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Német Színház lakáskérelmét a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2014. november 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

6. napirendi pont:
Városi működtetésű gimnáziumok 2015/2016. tanévben indítható osztályainak száma
(208. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Zaják Rita képviselő: Szekszárdot hogyan fogja érinteni a gimnáziumokkal kapcsolatos intézkedés?
Majnay Gábor osztályvezető: Úgy gondolja, hogy minden érintett intézmény ezzel kapcsolatosan
meg fogja keresni a hivatalt, ha változtatni akar. Mindenféleképpen meg kell várni az ő döntésüket,
javaslatukat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 171/2014. (XI. 24.) határozata
Városi működtetésű gimnáziumok 2015/2016. tanévben indítható
osztályainak száma
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a városi működtetésű gimnáziumok 2015/2016.
tanében indítható osztályainak számára vonatkozó előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2014. november 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

7. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évi
csoportjainak elhelyezése és az óvodai csoportok összevonása
(14elot91 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Horváth Erika, a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi vezetője
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést, és megkéri Horváth Erika
intézményvezetőt, hogy röviden ismertesse az óvoda jelenlegi helyzetét..
Horváth Erika óvodavezető: Napelemek kerülnek a tetőre, a tető szigetelve lesz, nyílászáró csere is
szükséges. A legkorszerűbb fűtésrendszer lesz beépítve. A pályázatnak része az ajzat szigetelése. A
napenergiát szándékozza úgy felhasználni, hogy ne csak a saját, hanem külső intézmények is
részesüljenek belőle. Azt reméli ettől a felújítástól, hogy lényegében korszerűbb, olcsóbb,
higiénikusabb lesz az intézmény. Októberig nem készül el az épület. Az új határidő valószínűleg
március 31-e lesz. Ebből az következik, hogy nagyon gyorsan meg kellett változtatni a működést, és
mindezt tanév közben, ami elég nagy problémát okoz. Most pillanatnyilag a helyzet úgy áll, hogy a
Kadarkai utcai óvodának a nagycsoportosai azok a Zrínyi utcai általános iskola helyiségében vannak.
A játszóidőszakot az intézmény belső udvarán töltik az általános iskolás alsó tagozatosokkal. A
mellékhelyiségeket együtt használják. Az étkezés az intézmény étkezőjében van, de az iskolás
gyerekektől teljesen elkülönítve. Folyamatban az ideiglenes működési engedély megszerzése. Ahhoz,
hogy az óvoda a normatívát igénybe tudja venni erre az évre nemcsak a hatósági engedélyeket kell
beszerezni, hanem az ideiglenes működési engedélyt is. Pillanatnyilag van két olyan csoport, aminek a
helyzete nem megoldott. Az egyik a Kadarka utcai óvodának a középső csoportja, a másik a
kiscsoportja. Pillanatnyilag úgy lettek elhelyezve, hogy a középső csoport a Mérey óvodának a
tornatermében van, mely erre a célra van berendezve. A kiscsoportnak pedig felszabadítottak a Mérey
óvodának az egyik csoportszobáját, de ennek az a következménye, hogy jelenleg a Mérey óvodának a
két csoportja a kicsi és a középső össze vannak vonva. A létszámok ezt megengedik, ezért ez
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problémát nem okoz. Dönteni kell, hogy most konténeróvodába helyezze el a gyerekeket március 31éig, vagy pedig a piacnak a közösségi terébe, illetve maradjon ott az óvoda ahol jelenleg is működik.
Annak viszont az a folyamánya, hogy január 1-jétől nem fog tudni felvenni egyetlen gyereket sem,
akik esetleg évközben jönnének.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Hány gyereket érint ez?
Horváth Erika óvodavezető: Körülbelül 15 gyerekről van szó.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Elismerését fejezi ki, hiszen ez egy nagyon megterhelő
időszak mindenki számára. A szülők ezt a helyzetet mennyire tudják elfogadni?
Horváth Erika óvodavezető: A szülők folyamatos tájékoztatást kapnak, megértik, és tudomásul
veszik a helyzetet. Azt gondolja, hogy nagyon gyors döntés kell, hogy szülessen, mert a
bizonytalanság több feszültséget okoz mind a nevelőtestület, mind a szülők körében.
Zaják Rita képviselő: Korábban is történtek felújítások az óvodában, miért nem egy másik óvoda
vagy iskola került inkább sorra? Tudomása szerint tanévben nem lehet intézményhez hozzányúlni.
Horváth Erika óvodavezető: Minden kérdést nem tud megválaszolni. Valóban igaz, hogy évközben
nem lehet változtatni. Ami az építkezést illeti, valóban történtek már felújítások. A Kadarka utcai
óvodának a másik két pályázata nem az energetikai felújítást érintette. Valójában anyagi veszteség
nem éri az intézményt, mivel ez a pályázat része az önkormányzat felújítási pályázatának. Ennek a
projektnek május 30-áig be kell fejeződnie.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal 1
tartózkodás mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 172/2014. (XI. 24.) határozata
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi
2014/2015. nevelési évi csoportjainak elhelyezése és az óvodai
csoportok összevonása
I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 1.
bekezdésének 5. alpontjában, illetve 3. bekezdésének 7.
alpontjában kapott felhatalmazással a Szekszárd-SzedresMedina Óvodafenntartó Társulásra (SZSZMÓT) vonatkozó
társulási megállapodás II. fejezet 4.4. b) pontja alapján javasolja
SZSZMÓT Társulási Tanácsának, hogy az óvoda szekszárdi
Kadarka utcai épületének energetikai felújítási munkálatai miatt
engedélyezze a 2. Számú Óvoda csoportjainak elhelyezését és
összevonását az alábbiak szerint:
1.

Családi napközis csoport:
A csoport a Mérey utcai épület klubszobájában működik
tovább.

2.

Bölcsődei csoport:
A csoport a Városi Bölcsőde (Szekszárd, Perczel Mór u.
4.) külön pavilonrészében működik tovább.
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3.

Óvodai csoportok:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

II.

A Kadarka utcai épület nagycsoportja a
Szekszárdi Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola (Szekszárd, Zrínyi
u. 78.) csoportszobának és öltözőhelyiségnek
kialakított termeiben működik tovább.
A Kadarka utcai épület középső csoportja a
Mérey utcai épület megfelelően berendezett
tornaszobájában működik tovább.
A Kadarka utcai épület kiscsoportja a Mérey
utcai épület 1. számú csoportjában működik
tovább a Mérey utcai középső csoportba járó
gyermekek
egy
részével
összevontan
(maximum 28 fő).
A Mérey utcai épület kiscsoportja a Mérey
utcai épület 2. számú csoportjában működik
tovább Mérey utcai középső csoportba járó
gyermekek másik részével összevontan
(maximum 28 fő).
A Mérey utcai épület nagycsoportja a Mérey
utcai épület 3. számú csoportjában működik
tovább.
A Mérey utcai épület vegyes csoportja a
Mérey utcai épület 4. számú csoportjában
működik tovább.

4.

Az összevonással érintett c) és d) pont alatti 1. és 2.
számú csoportokban 3-3 óvónő és csoportonként 1-1
dajka végzi a neveléssel, gondozással kapcsolatos
feladatokat.

5.

2015. január 1-jétől a szekszárdi óvodai csoportokba több
gyermek felvételére nincs lehetőség.

A bizottság felkéri az aljegyzőt, hogy a határozatot küldje meg
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási
Tanácsa elnökének.

Határidő:
Felelős:

2014. november 24.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Göttlinger István aljegyző

8. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten szervezeti és működési szabályzatának, valamint
pedagógiai programjának véleményezése
(14elot89 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 173/2014. (XI. 24.) határozata
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten szervezeti és
működési szabályzatának, valamint pedagógiai programjának
véleményezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
10/2000. (V. 17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 6.
bekezdésének 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten szervezeti és működési
szabályzatában, illetve pedagógiai programjában végrehajtott
technikai módosításokkal egyetért.
Határidő:
Felelős:

2014. november 24.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

9. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó támogatások kiegészítésére
(14elot88 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Tájékoztatásul el szeretné mondani, hogy volt egy
vitás kérdés. A Babits Mihály Általános iskolából Naszladi Erzsébet némettanárnő átigazolt a Garay
Gimnáziumba szeptembertől. A Német Nemzetiségi Gyerekkórusból egyesületet csinált, így
bekerültek a kiemelt művészeti együttesek közé. Miután elment az általános iskolából felszámolta az
egyesületet. Tiltakozott az ellen, hogy miért kapnak a gyerekek, a Német Nemzetiségi Kórus tagjai
Mecénás díjat. Nem sikerült meggyőzni, hogy ezt a díjat nem az egyesület kapja, hanem az általános
iskola kórusában éneklő gyerekek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 174/2014. (XI. 24.) határozata
Mecénás Tehetséggondozó Támogatások kiegészítése
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága elfogadja a Mecénás Tehetséggondozó
támogatásról szóló kiegészítést az alábbiak szerint:

Ssz
1.

Intézmény
Szd-i Garay J.
Általános Isk.

Név
Sándor Dániel
Máté

2.

Szd-i Babits M.
Általános Isk.

Német
Nemzetiségi

Indoklás
A Szd-i Garay J.
Gimnázium diákjaként kerül
díjazásra
Német nemzetiségi
Verseny/ezüst diploma

Összeg
-16.000 Ft

+25.000 Ft
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3.

Szd-i Baka I.
Általános Isk.

4.

Szd-i Garay J.
Gimnázium

Gyermekkórus
Wandl Csilla
Szőts Katalin
Török Hanna
Májer Mirtill
Májer Miriam
Kasza Dóra
Bán Lilla
Dávid Gitta

Sándor Dániel
Máté

5.

VM DASZK
Csapó D.
Középisk.

Pap Péter
Schneider
Sebestyén
Ferenc
Stanic Tamás

TITOK Német Nyelvi
Levelezős Csapatverseny
szerint együttesen kerül
díjazásra

30.000 Ft
(-19.000
Ft)

Spiel und Gewinn Német
Nyelvi Levelezős
Versenyért egyszeri
jutalmazásban részesül
Átirányított pályázata
alapján 16.000 Ft díjazásban
részesül
Latin Nyelvi OKTV 5. hely
Országos Kerékpáros
Diákolimpia 3. hely

-6000 Ft

Országos Íjász Diákolimpia
2. hely

+5000 Ft

+7000 Ft
+11.000 Ft

+13.000 Ft

2.

A Bizottság 130.000,- Ft összeget átcsoportosít a díjátadó
szervezési költségeire (Csötönyi László narrátor 10.000,- Ft,
fogadási költség 120.000,- Ft).

3.

A Bizottság a fennmaradó 388.000,- Ft összeget átcsoportosítja
a Bizottság Tartalékkeretére.

Határidő:
Felelős:

2014. november 24.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

11. napirendi pont:
Javaslat a Hungarian Open Nemzetközi Lövészverseny támogatására
(14elot93 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 175/2014. (XI. 24.) határozata
A Hungarian Open Nemzetközi Lövészverseny támogatása
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szőlő Szem Mozgalom Civil
Bűnmegelőzés kérelmét a Hungarian Open Nemzetközi
Lövészverseny szervezésére vonatkozóan 500.000,- Ft
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összeggel támogatja a
Tartalékkeretének terhére.
2.

bizottság

2014.

évi

Sportcélú

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a Szőlő Szem Mozgalom Civil
Bűnmegelőzés részére készítse elő a támogatási megállapodást,
valamint felkéri a Gazdasági és Informatikai Igazgatóságot a
támogatási összeg átutalására.

Határidő:
Felelős:

2014. november 24.
2. pont tekintetében: 2014. december 15.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
2. pont tekintetében: Pál József igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Javaslat a Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvételre
(14elot95 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 176/2014. (XI. 24.) határozata
Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvétel
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Magyar Önkormányzatok Foci Kupája
vendéglátási csomagjának költségét 51.000,- Ft összeggel
támogatja a bizottság 2014. évi Sportcélú Tartalékkeretének
terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a vendéglátási csomaghoz kapcsolódó
számlát készítse elő, valamint felkéri a Gazdasági és
Informatikai Igazgatóságot az összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2014. november 24.
2. pont tekintetében: 2014. december 6.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
2. pont tekintetében: Pál József igazgatóságvezető
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13. napirendi pont:
Javaslat a Mészöly Miklós Emléknap meghívója nyomdai költségének támogatására
(14elot92 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 177/2014. (XI. 24.) határozata
A Mészöly Miklós Emléknap meghívója nyomdai költségének
támogatása
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Mészöly Miklós Emléknap meghívójának
nyomdai költségeire 50.800.- Ft-ot biztosít a bizottság Tartalék
Kerete terhére.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a nyomdai munka
megrendelésére.

Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetében: 2014. november 24.
2. pont tekintetében: 2014. december 5.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Pál József igazgatóságvezető

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a bizottság rendkívüli ülését 10 óra 25
perckor berekeszti, és zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
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A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Nagy Tímea
jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyzem:

Dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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