SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 110-10/2012.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2012. június 25-én 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Halmai Gáborné,
Takács Zoltán, és
Horváth Ferenc bizottsági tagok.

Távolmaradtak:

Dr. Faludiné Uzsoki Valéria,
Dr. Hadházy Ákos,
Dr. Horváth Kálmán bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Kovácsné Kaszás Beatrix pályázó,
Hajós Éva pályázó,
Dr. Dobos Gyula aranykönyvi szerkesztıbizottság tagja,
Németh Judit aranykönyvi szerkesztıbizottság tagja,
Dr. Méry Éva aranykönyvi szerkesztıbizottság tagja.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök 8 óra 10 perckor a bizottság ülését megnyitja.

Majnay Gábor: Javasolja, hogy a bizottság a Garay János Gimnázium kérelmét vegye fel a
napirendjére.
Csillagné Szánthó Polixéna: Tekintettel arra, hogy az 1. napirendi pontnál a két pályázó hozzájárult
ahhoz, hogy a személyüket érintı elıterjesztést a bizottság nyilvános ülésen tárgyalja, javasolja az 1.
napirendi pontot nyilvános ülés keretein belül tárgyalni. Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére

A napirendre vonatkozó további módosító javaslat nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
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NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázatok elbírálására
(149. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Kovácsné Kaszás Beatrix, és
Hajós Éva pályázók
ZÁRT ÜLÉS:
2. napirendi pont:
Javaslat kitüntetı díjak adományozására
(168. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mizsák Dominika kabinetvezetı
NYILVÁNOS ÜLÉS:
3. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(166. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Dr. Dobos Gyula,
Németh Judit, és
Dr. Méry Éva az aranykönyvi szerkesztıbizottság tagjai.
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete a 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(165. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
5. napirendi pont:
Javaslat közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira
(147. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
Javaslat a Baka István Általános Iskola alapító okiratának módosítására
(148. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Tündérkert Alapítvány kérelme
(12elot63 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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8. napirendi pont:
A Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatás meghirdetése
(12elot60 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
9. napirendi pont:
A 2012. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás pályázati felhívása
(12elot62 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
10. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
11. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázatok elbírálására
(149. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Kovácsné Kaszás Beatrix, és
Hajós Éva pályázók
A bizottság a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tekintetében
meghallgatja Kovácsné Kaszás Beatrixet.
Csillagné Szánthó Polixéna: Szeretné-e a pályázatát valamivel kiegészíteni vagy a pályázatát röviden
összefoglalni?
Kovácsné Kaszás Beatrix: Elmondja, hogy a nevelési tanácsadók és szakszolgálatok tekintetében
nem lehet tudni, hogy mi lesz a jövı, ezért nem tudnak elıre tervezni sem. Utolsó információi szerint
minden marad a régiben. Bármi is lesz a jövı, a feladatot továbbra is el kell látni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Nagyon tetszik neki az a felfogás, hogy bármilyen jogszabályok is
jönnek, dolgozni kell, a feladatot el kell látni. Tapasztalata szerint nagyon jól mőködik az intézmény,
jó csapat alakult ki. Ezt bizonyítja a munkatársak általi támogatottság is.
Takács Zoltán: Hány fı dolgozik az intézményben?
Kovácsné Kaszás Beatrix: 17 fı.
Takács Zoltán: Milyen arányban van a gyerekek száma a dolgozók számához képest?
Kovácsné Kaszás Beatrix: Összesen körülbelül 2000 gyermekkel foglalkoznak évente, de a
gyerekeket is szétválasztják aszerint, hogy az iskola küldi ıket a szakszolgálathoz, vagy a szülıvel
érkeznek. A kollegákat is csoportokra lehet bontani aszerint, hogy vannak logopédusok, nevelési
tanácsadással foglalkozó kollegák, és gyógypedagógusok, akik kijárnak az intézményekbe.
Takács Zoltán: Nıtt a szakszolgálathoz kerülı gyermekek száma?
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Kovácsné Kaszás Beatrix: Igen, az elmúlt tanévben igen nagy mértékben nıtt az ellátottak száma, de
egyelıre még nem tudják, hogy ennek mi az oka.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság támogassa Kovácsné Kaszás Beatrix
kinevezését.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
89/2012. (VI.25.) HB határozat
Javaslat magasabb vezetıi beosztásra kiírt
pályázatok elbírálására I.
(149. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
a magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázatok
elbírálására vonatkozó elıterjesztés keretében a
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat intézményvezetıjének Kovácsné
Kaszás Beatrix kinevezését javasolja.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
A bizottság az I. Béla Gimnázium tekintetében meghallgatja Hajós Évát.
Csillagné Szánthó Polixéna: Szeretné-e a pályázatát valamivel kiegészíteni vagy a pályázatát röviden
összefoglalni?
Hajós Éva: Az I. Béla Gimnázium az óvodától a középiskoláig egységbe foglalja azt az idıszakot,
amely alatt a diákoknak olyan tudást kell megszerezniük, amely már a XXI. század követelményeinek
felel meg. A gimnáziumból kikerülı fiataloknak a globális munkaerıpiacon kell helytállni, és ehhez
nagyon szilárd értékrendre van szükség, amelyet az iskolai közösségnek kell közvetítenie. Szükség
van tehát arra, hogy kezdeményezıen álljanak neki tanulni, és problémákat tudjanak megoldani. A
köznevelési, közoktatási rendszer változására tekintettel úgy próbálta kialakítani a szakmai
programját, hogy az intézmény egyes egységei önmagukban is helyt tudjanak állni.
Halmai Gáborné: A pályázatában sokat olvasott a szakmai munkaközösségekrıl. Mik is ezek
valójában?
Hajós Éva: A szakmai munkaközösségek tantárgyakra, illetve tantárgy csoportokra épülı
munkaközösségek. A munkaközösségek köré rugalmasabban szervezıdı teamek szervezıdnek,
amelynek tagjai a nevelıtestületbıl kerülnek ki, ezek a teamek valósítják meg az intézmény kétéves
multilateláris programjait. Az intézmény nagyon színes tanórán kívüli tevékenységgel rendelkezik, és
ennek megszervezése és összefogása például a hagyományápoló team feladata. De ezen kívül van egy
„Neumann” teamjük, amely a Nemzetközi Neumann János Tehetségkutató Verseny teljes körő
megszervezéséért felelıs.
Horváth Ferenc: Milyen a kapcsolata a gimnáziumnak a sportszervezetekkel?
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Hajós Éva: Több sportszervezettel is kapcsolatban állnak. Az UFC-vel, a KSC-vel és az UKSE-vel a
legszorosabb a kapcsolatuk. Gyakorlatilag a közoktatási típusú sportiskolai képzést közösen szervezik
meg a sportegyesületekkel. Féléves rendszerességgel találkoznak az egyesületek vezetıivel és az
edzıkkel, ahol egyeztetnek az edzéstervekkel és a tanulmányi elımenetellel kapcsolatosan.
Törekszenek arra, hogy a sport tevékenységet minél inkább össze tudják egyeztetni a tanulással.
Elmondhatja, hogy annak ellenére, hogy az ı iskolájuk rendelkezik a legkevésbé a
sporttevékenységekhez szükséges infrastruktúrával, nagyon szép eredményeket érnek el a
diákolimpiákon, és egyéb versenyeken is.
Takács Ferenc: Milyen a beiskolázási arány, illetve a továbbtanulási arány?
Hajós Éva: 2008 óta némiképp romlott a helyzet, bár a gimnázium 2008-ban elnyerte a
tehetséggondozó középiskola címet, amelyet akkor országosan csak 80 középiskola nyert el. Általában
háromszoros a túljelentkezés az iskolában, amely egy kicsit csalóka, mert a középiskolákba jelentkezı
diákok a felsıoktatáshoz hasonlóan több középiskolába is benyújtják a jelentkezésüket. A
beiskolázással tehát nincs gondjuk, idén is öt osztályt tudtak indítani. Ennek ellenére folyamatosan
toborozzák a diákokat különbözı marketing fogásokat alkalmazva. A diákjaik és tanáraik
visszamennek az általános iskolákba, nyílt napokat szerveznek, pályaválasztási börzékre járnak a
megyén kívül is. Úgy gondolja, hogy a jövıben még a személyre szabott megkereséssel, és
tehetségkutatással kell megpróbálkozniuk, és ezt szolgálja az egyik tehetségkutató programjuk is. A
továbbtanulási arány 85-95 % között van.
Csillagné Szánthó Polixéna: Nagyon tetszett a pályázata. Javasolja, hogy a bizottság támogassa
Hajós Éva kinevezését.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
90/2012. (VI.25.) HB határozat
Javaslat magasabb vezetıi beosztásra kiírt
pályázatok elbírálására II.
(149. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
a magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázatok
elbírálására vonatkozó elıterjesztés keretében az I.
Béla Gimnázium intézményvezetıjének Hajós Éva
kinevezését javasolja.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
9 órától a bizottság zárt üléssel folytatja munkáját. Ezt követıen a bizottság a nyilvános ülését 9 óra
15 perckor folytatja.
3. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(166. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Dr. Dobos Gyula,
Németh Judit, és
Dr. Méry Éva az aranykönyvi szerkesztıbizottság tagjai.
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Pócs Margit: Elmondja, hogy az Aranykönyvhöz két iskola is felterjesztett olyan diákokat, akiknek az
eredményeit a mecénás tehetséggondozó támogatás keretében a bizottság már elismerte. Ezt a két
felterjesztést nem építették be az Aranykönyvbe, csak azoknak az eredményeit tüntették fel az
Aranykönyvben, akik mecénás tehetséggondozó támogatásban nem részesültek.
Halmai Gáborné: Több helyen megemlítésre kerülnek kiállítások az Aranykönyvben, de az
egészségügyi kiállítások nem szerepelnek benne, pedig nagyon szép sorozatok voltak.
Németh Judit: Az egészségügyi kiállításokra vonatkozóan nem érkezett felterjesztés, és az
újságokban sem szerepelt. İk csak az állampolgárok, intézmények és civil szervezetek által tett
felterjesztések és az újságcikkek alapján tudják összeállítani az aranykönyvi bejegyzéseket.
Pócs Margit: Elmondja, hogy a szerkesztıbizottság tagjainak megbízatása ez év októberében lejár.
Javasolja, hogy a megbízási szerzıdések megkötése elıtt vizsgálják felül az Aranykönyvrıl szóló
rendeletet. Az évek során több módosítási javaslat is felmerült, amelyet most be lehetne építeni a
rendeletbe.
Horváth Ferenc: Támogatja a felülvizsgálatra vonatkozó javaslatot. Javasolja, hogy a jelenlegi
szerkesztıbizottság véleményét is kérjék ki az Aranykönyv szerkesztésével kapcsolatosan.
Halmai Gáborné: Egyetért a javaslatokkal. A bejegyzésekkel kapcsolatban még egy javaslata van.
Minden évben március 15-én kerül megrendezésre a Belvárosi Kávéházban egy program, de nem látta
az aranykönyvi bejegyzések között. Ezt mindenképpen javasolja beépíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megköszöni az aranykönyvi szerkesztıbizottság munkáját. Javasolja,
hogy az Aranykönyvi bejegyzéseket a bizottság azzal a módosítással javasolja elfogadásra a
Közgyőlésnek, hogy kerüljön beépítésre március 15-i dátummal Kaczián János Belvárosi Kávéházban
megtartott elıadása. Javasolja továbbá, hogy az aranykönyvi szerkesztıbizottság megbízásának
lejárata elıtt, azaz 2012. ıszén térjen vissza a bizottság az Aranykönyv szerkesztésére vonatkozó elvek
felülvizsgálatára. Ehhez kapcsolódóan kérjék fel az aranykönyvi szerkesztıbizottság tagjait, hogy
tegyenek javaslatot az Aranykönyv szerkesztésének alapelveire.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
92/2012. (VI.25.) HB határozat
Javaslat a 2011. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(166. számú közgyőlési elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
Humán
Bizottsága
a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az
elıterjesztés szerinti 2011. évi Aranykönyvi
bejegyzéseket azzal, hogy kerüljön beépítésre
március 15-i dátummal Kaczián János
Belvárosi Kávéházban megtartott elıadása.
2. A bizottság az aranykönyvi szerkesztıbizottság
megbízásának lejárata elıtt, azaz 2012. ıszén
vissza
kíván
térni
az
Aranykönyv
szerkesztésére
vonatkozó
elvek
felülvizsgálatára.
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3. A
bizottság
felkéri
az
aranykönyvi
szerkesztıbizottság tagjait, hogy tegyenek
javaslatot az Aranykönyv szerkesztésének
alapelveire.
Határidı: 2012. június 28.
2-3. pont tekintetében: 2012. október 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete a 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(165. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek a rendelet tervezetet tárgyalásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
93/2012. (VI.25.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelet
(165. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
módosításáról szóló rendelet tervezetet.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
5. napirendi pont:
Javaslat közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira
(147. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor: Elmondja, hogy minden évben készítenek egy táblázatot az intézményvezetık
számára, amelyet kitöltenek a következı évre vonatkozó álláshelyekkel kapcsolatos adatokkal a
beiskolázás alapján. Az óvodáknál nincs változás. Az általános iskoláknál a Garay János Általános
Iskola és AMI-nál, valamint a Babits Mihály Általános Iskolánál egy osztállyal kevesebb indul, ez 1,5
álláshely csökkentést jelent. A Garay János Gimnáziumnál a 8 osztályos évfolyamnál nem jött össze
az 5. osztály, összességében tehát itt is egy osztállyal kevesebb indul, amely szintén 1,5 álláshely
csökkentést jelent. Az I. Béla Gimnáziumnál pedig arra tekintettel, hogy felmenı rendszerben van a
sportosztály, 2,5 álláshellyel kell bıvíteni a létszámot.
Csillagné Szánthó Polixéna: Ahol 1,5 álláshely csökkenés van, ott létszámot kell csökkenteni?
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Majnay Gábor: Nem tudja pontosan, az intézményvezetık ezzel kapcsolatosan még nem
tájékoztatták ıt. Tudomása szerint mindkét érintett iskolánál van olyan, aki nyugdíjba megy, illetve a
Garay János Általános Iskolánál vannak megbízással alkalmazott tanárok.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
94/2012. (VI.25.) HB határozat
Javaslat közoktatási intézmények 2012/2013.
tanévi osztályaira, csoportjaira
(147. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a közoktatási intézmények
2012/2013. tanévi
osztályaira,
csoportjaira
vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
6. napirendi pont:
Javaslat a Baka István Általános Iskola alapító okiratának módosítására
(148. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
95/2012. (VI.25.) HB határozat
Javaslat a Baka István Általános Iskola alapító
okiratának módosítására
(148. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a Baka István Általános
Iskola alapító okiratának módosítására vonatkozó
elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Tündérkert Alapítvány kérelme
(12elot63 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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Dr. Horváth Annamária: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Tudomása szerint a játékok beszerelése 400.000,- Ft-ba kerül.
Mindenképpen támogatni szeretné, de a bizottsági keretbıl erre nincs lehetıség. Polgármester úr
megígérte, hogy erre megoldást keres, ezért javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi Tündérkert
Alapítvány kérelmét ne támogassa.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
96/2012. (VI.25.) HB határozat
A Szekszárdi Tündérkert Alapítvány kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Tündérkert Alapítvány óvodai udvari játékok
telepítésére vonatkozó támogatási kérelmét
forráshiány miatt nem támogatja.
Határidı: 2012. június 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
8. napirendi pont:
A Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatás meghirdetése
(12elot60 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
97/2012. (VI.25.) HB határozat
A Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatás
meghirdetése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
Humán
Bizottsága
a
Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatás
elnyerésére elkülönített 300.000,- Ft-ot a
mellékelt felhívás szerint hirdeti meg.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a felhívásnak a városi fenntartású
nevelési-oktatási
intézményekhez
történı
megküldésével tegye közzé az igénylési
lehetıséget.
Határidı: 2012. június 25.
2. pont tekintetében: 2012. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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9. napirendi pont:
A 2012. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás pályázati felhívása
(12elot62 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a pályázati felhívásban és a hozzá tartozó
formanyomtatványban a pályázók köre „egy-egy tudományos, mővészeti ágban országosan is
kiemelkedı eredményt elérı fiatalok”-ra módosuljon.
Horváth Ferenc: Elmondja, hogy a sportban van egy íratlan szabály, miszerint olimpia,
világbajnokság és európai bajnokság elsı hat helyezettjét, magyar és egyéb nemzetközi verseny elsı
három helyezettjét szokták díjazásban részesíteni. Javasolja, hogy ezt alkalmazzák a mecénás
tehetséggondozó támogatás pályázati felhívásánál is.
Csillagné Szánthó Polixéna: Elfogadja a javaslatot. Javasolja, hogy a pályázók körének
meghatározása az alábbiak szerint módosuljon:
az Oktatási Közlönyben megjelent országos tanulmányi versenyek és szakmai tanulmányi
versenyek elsı három helyezettje és felkészítı tanára,
egy-egy tudományos, mővészeti ágban nemzetközi vagy országosan kiemelkedı eredményt
elérı fiatalok (nemzetközi versenyek elsı hat helyezettje és országos versenyek elsı három
helyezettje), valamint felkészítı tanára,
nemzetközi sportversenyek elsı hat helyezettje és országos sportversenyek elsı három
helyezettje, valamint felkészítı tanára.
A pályázati felhívást ezekkel a módosításokkal együtt javasolja elfogadni a bizottságnak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
98/2012. (VI.25.) HB határozat
A 2012. évi Mecénás Tehetséggondozó
Támogatás pályázati felhívása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Mecénás
Tehetséggondozó
Támogatás
mellékelt
pályázati felhívását elfogadja azzal, hogy a
felhívásban,
és
a
hozzá
tartozó
formanyomtatványban a pályázók köre az
alábbiak szerint kerüljön meghatározásra:
-

-

-

az Oktatási Közlönyben megjelent
országos tanulmányi versenyek és
szakmai tanulmányi versenyek elsı
három helyezettje és felkészítı tanára,
egy-egy tudományos, mővészeti ágban
nemzetközi vagy országosan kiemelkedı
eredményt elérı fiatalok (nemzetközi
versenyek elsı hat helyezettje és
országos
versenyek
elsı
három
helyezettje), valamint felkészítı tanára,
nemzetközi sportversenyek elsı hat
helyezettje és országos sportversenyek
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elsı három helyezettje,
felkészítı tanára.

valamint

2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a felhívást jelentesse meg a Szekszárdi
Vasárnapban, valamint tegye közzé Szekszárd
Megyei Jogú Város honlapján.
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. június 25.
2. pont tekintetében: 2012. július 1.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
10. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy az önkormányzat a Garay János Gimnázium kérelmét a
költségvetés Nemzetközi kapcsolatok keretébıl támogassa.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
99/2012. (VI.25.) HB határozat
A Garay János Gimnázium óbecsei utazásának
támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Garay János
Gimnázium óbecsei utazását Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának a 2012. évi
költségvetésérıl
szóló
9/2012.
(III.14.)
önkormányzati
rendelete
7.
mellékletének
„Nemzetközi kapcsolatok” (R0009) kerete terhére
javasolja támogatni.
Határidı: 2012. június 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
11. napirendi pont:
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 10 órakor berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogi és bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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