SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-10/2011.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2011.
május 24-én 13 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Halmai Gáborné,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria, és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradt:

Fajszi Lajos,
Dr. Horváth Kálmán, és
Horváth Ferenc bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Farkasné Tamási Anna osztályvezetı,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívott:

Hajós Éva az I. Béla Gimnázium igazgatója.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 13 óra 30 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja a bizottságnak, hogy vegye fel napirendjére a 146. és a 144.
számú közgyőlési elıterjesztést. Ez utóbbi elıterjesztés megtárgyalását zárt ülés keretében javasolja.
Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
A napirendre vonatkozó további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó módosító javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..) önkormányzati
rendelete a 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(126. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
2. napirendi pont:
Javaslat az I. Béla Gimnázium szervezeti rendszerének átalakítására
(134. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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3. napirendi pont:
Javaslat az I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és
Óvoda 2011/2012. tanévi osztályaira, csoportjaira
(146. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
4. napirendi pont:
Javaslat az intézményvezetık nyári ügyeleti rendjére
(írásbeli elıterjesztés, 11elot55 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
5. napirendi pont:
Az 1. Számú Óvoda Kindergarten csoportjainak létszáma
(írásbeli elıterjesztés, 11elot56 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
A 2010/2011. nevelési év értékelésének szempontjai
(írásbeli elıterjesztés, 11elot54 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelmekre
(írásbeli elıterjesztés, 11elot57 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
8. napirendi pont:
Az Iberican Táncegyesület kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot58 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
Egyebek

ZÁRT ÜLÉS
10. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd városért a mővészet erejével” elismerı cím adományozására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Fekete László polgármesteri titkár

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..) önkormányzati
rendelete a 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(126. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Farkasné Tamási Anna: Ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a költségvetési rendelet módosítás tervezetét
a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
82/2011 (V.24.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi
költségvetésének módosításáról szóló rendelet
(126. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város
2011. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelet tervezetet.
Határidı: 2011. május 26.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. napirendi pont:
Javaslat az I. Béla Gimnázium szervezeti rendszerének átalakítására
(134. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a tegnapi napon megkapták a megyei
önkormányzat véleményét is az I. Béla Gimnázium átszervezésével kapcsolatosan. Ismerteti a
véleményt.
Halmai Gáborné: Jól értelmezi, hogy az átszervezéssel egy intézményvezetıi státusz fog megszőnni?
Hajós Éva: Igen, a tagintézményi státusz megszőnik, amely egy új vezetıi struktúrát fog
eredményezni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
83/2011 (V.24.) HB határozat
Javaslat az I. Béla szervezeti rendszerének
átalakítására
(134. számú elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat az I. Béla szervezeti
rendszerének átalakítására” címő elıterjesztés
határozati javaslatát.
Határidı: 2011. május 26.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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3. napirendi pont:
Javaslat az I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és
Óvoda 2011/2012. tanévi osztályaira, csoportjaira
(146. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A kollégiumban van üres álláshely, vagy akkor ez azt jelenti, hogy
valakit fel kell menteni?
Hajós Éva: Nincs üres álláshely a kollégiumban, de még nem gondolkodtak rajta, hogy hogyan fogják
ezt a problémát megoldani. A tanév kezdetéig még sok minden történhet. Egyelıre még azt sem
tudják, hogy mennyi gyerek lesz, és hány kollégiumi csoportot tudnak indítani.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
84/2011 (V.24.) HB határozat
Javaslat az I. Béla Gimnázium, Informatikai
Szakközépiskola és Óvoda 2011/2012. tanévi
osztályaira, csoportjaira
(146. számú elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja „Javaslat az I. Béla Gimnázium,
Informatikai Szakközépiskola és Óvoda 2011/2012.
tanévi osztályaira, csoportjaira” címő elıterjesztés
határozati javaslatát.
Határidı: 2011. május 26.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont:
Javaslat az intézményvezetık nyári ügyeleti rendjére
(írásbeli elıterjesztés, 11elot55 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, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
85/2011 (V.24.) HB határozat
Intézményvezetık nyári ügyeleti rendje
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága az alap- és
középfokú nevelési, oktatási intézmények
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vezetıinek nyári ügyeleti napjai meghatározására
a szerdai napokat, június 22-ét, július 6-át és 20át, valamint augusztus 3-át és 17-ét javasolja
délelıtt 900-1200 óráig.
2. A bizottság felkéri a Nevelési Tanácsadót, hogy a
pedagógiai
szakszolgálatokról
szóló
4/2010.(I.19.) OKM rendelet 4. § (2) bekezdése
alapján szorgalmi idın kívül is biztosítsa a
szakszolgálat igénybevételével kapcsolatos szülıi
igények teljesítését legalább heti egy – az eddigi
gyakorlatnak
megfelelıen
szerdai
–
fogadónapon.

3. A bizottság felkéri az intézményvezetıket, hogy
az ügyeleti rendet küldjék meg a Közoktatási,
Mővelıdési és Sport Osztályra.
Határidı: 2011. június 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
5. napirendi pont:
Az 1. Számú Óvoda Kindergarten csoportjainak létszáma
(írásbeli elıterjesztés, 11elot56 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
86/2011 (V.24.) HB határozat
Az 1. Számú Óvoda Kindergarten csoportjainak
létszáma
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti
és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 1.
bekezdésének
5.
alpontjában
kapott
felhatalmazással a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (Kt.) 102. § (2) bekezdés c)
pontja alapján engedélyezi, hogy az 1. Számú
Óvoda Kindergarten a 2011/2012. nevelési évi
szekszárdi óvodai csoportjaiban a Kt. 3. számú
melléklet II. rész 8. pontjában foglaltak szerint –
a szülıi szervezet egyetértésével – túllépje a
maximális csoportlétszámot.
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2. A bizottság felkéri az óvodavezetıt, hogy a
nevelési év indulásakor maximum 27 fıs
csoportokkal számoljon.
Határidı: 2011. május 24.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
6. napirendi pont:
A 2010/2011. nevelési év értékelésének szempontjai
(írásbeli elıterjesztés, 11elot54 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Csillagné Szánthó Polixéna: Kéri dr. Horváth Annamáriát, hogy ismertesse az elızı évhez képest a
változásokat.
Dr. Horváth Annamária: A hátrányos helyzető gyerekekkel kapcsolatosan van egy plusz táblázat.
Az esélyegyenlıségi program szempontjából nagyon fontos, hogy az óvodáknál melyik csoportban,
illetve az iskolákban az osztályokban milyen a hátrányos helyzető gyerekek aránya.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: A III/14. pontnál található az intézményi minıségirányítási program
mőködtetése, ellenırzési, értékelési tapasztalatok. Korábban már beszéltek róla, hogy jó lenne, ha az
intézményekben lenne egy ún. klímateszt, vagy elégedettségi mérés ezzel kapcsolatosan. Hiszen az
intézmények a minıségirányítási programjukban 2-3 évente vállalják az ilyen értékeléseket, tudomása
szerint azonban ezek valójában nem mőködnek az intézményekben.
Dr. Horváth Annamária: Ezzel csak az a probléma, hogy nem minden évben kötelezı, ezért így
nagyon nehezen nyomon követhetı, hogy melyik az az intézmény, aki soron következik. Tudomása
szerint egyébként több intézményben is csinálnak ilyen értékeléseket, ez a rendszer véleménye szerint
így is mőködik. Ha külön ellenıriznék ezt, akkor kiderülne, hogy melyik intézményben nem mőködik
ez az értékelés, ilyen ellenırzést azonban eddig nem csináltak.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: Javasolja, hogy a III/14. pontban foglalják egy alpontba, hogy mikor
végeztek utoljára az intézmények ilyen értékeléseket.
Dr. Horváth Annamária: Ennek nincs semmi akadálya.
Majnay Gábor: Javasolja, hogy a III/14. pontot egészítsék ki az elégedettségi eredményekkel és azok
ütemezésével.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a III/2. pontot egészítsék ki a fegyelmi intézkedésekkel
és lemorzsolódásokkal. Kéri a Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztályt, hogy a szempontrendszert
az ülésen elhangzott módosításokkal egészítsék ki.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
87/2011 (V.24.) HB határozat
A
2010/2011.
nevelési
év
szempontjai

értékelésének

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2010/2011.
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nevelési év, tanév értékelésének szempontjait a
határozat melléklete szerint elfogadja.
2. A bizottság felkéri az intézmények vezetıit, hogy
beszámolójukat az elfogadott szempontok és
táblázatok alapján készítsék el.
A 2010/2011. nevelési év, tanév értékelésének
szempontjai a határozat mellékletét képezik.
Határidı:
1. pont tekintetében: 2011. május 24.
2. pont tekintetében: 2011. június 30., illetve július
15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
7. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelmekre
(írásbeli elıterjesztés, 11elot57 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Csillagné Szánthó Polixéna: Tájékoztatja a bizottságot, hogy tudomása szerint Dr. Tóth Csaba Attila
a Léleképítı elıadás sorozatra kért támogatásból a tavalyi bérleti díj tartozást szeretné kifizetni a
Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza felé. A tartozás azonban nem 180.000,- Ft, hanem
csak 128.000,- Ft.
Halmai Gáborné: Tudomása szerint a Léleképítı elıadássorozatok alatt szoktak pénzt győjteni, ezért
erre tekintettel nem javasolja a kérelem támogatását.
Csillagné Szánthó Polixéna: Erre ı már korábban rákérdezett, és azt mondták, hogy az ilyen
pénzgyőjtések bevételét az elıadóknak adják. Javasolja, hogy kérjenek be a rendezvényre vonatkozóan
költségvetést, és a támogatásról annak ismeretében késıbb döntsön a bizottság.
Halmai Gáborné: Egyetért a javaslattal.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a IV. Borok és Húrok Fesztivál megrendezését a
bizottság 100.000,- Ft-tal támogassa. A Garay János Gimnázium kérelmét nem javasolja támogatni
tekintettel arra, hogy maga az ünnepség márciusban volt, és csak most nyújtottak be erre vonatkozóan
támogatási kérelmet.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a támogatási kérelmek elbírálásánál legyen alapelv az, hogy utólag,
a rendezvény, esemény megszervezését és kifizetését követıen már senkinek ne nyújtsanak
támogatást.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal. Javasolja, hogy ne támogassák a Garay János
Gimnázium kérelmét annál is inkább, mert valóban szőkös a bizottsági keret. Ezen kívül elıre jelzi,
hogy Rosner plébános úr benyújtott polgármester úrhoz egy kérelmet, de most nem javasolja, hogy
ezzel a bizottság foglalkozzon. Javasolja, hogy erre térjenek vissza késıbb, ha szükséges.
Halmai Gáborné: Ez esetben is javasolja, hogy amennyiben az a szándék, hogy támogatni szeretnék a
kérelmet, akkor kérjenek be költségvetést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megfogalmazza a határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
88/2011 (V.24.) HB határozat
Támogatási kérelmek elbírálása
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Gitár Egyesület által megrendezendı IV. Borok
és Húrok Fesztivált 100.000,- Ft-tal támogatja
a bizottság Tartalék Kerete terhére.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodás elkészítésére és a
támogatás átutalására.

3.

A bizottság a Garay János Gimnázium Rákóczi
Szövetség által szervezett március 15-i
felvidéki ünnepségen való részvételének
utólagos támogatására vonatkozó kérelmét
forráshiány miatt nem támogatja.

4.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy Dr. Tóth Csaba Attila Léleképítı elıadás
sorozat támogatására vonatkozó kérelme
tekintetében kérjen be részletes költségvetést a
programokra vonatkozóan.

Határidı:
1.,3-4. pont tekintetében: 2011. május 24.
2. pont tekintetében: 2011. június 3., illetve június
30.
3. pont tekintetében: 2011. május 24.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság-vezetı
8. napirendi pont:
Az Iberican Táncegyesület kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot58 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Ismerteti az elıterjesztést. Kéri a bizottságot az elıterjesztésben foglalt határozati
javaslat elfogadására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
89/2011 (V.24.) HB határozat
Az Iberican Táncegyesület támogatási kérelme
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága javasolja a
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Városi
Sportés
Szabadidıközpont
igazgatójának, hogy az Iberican Táncegyesület
által
szervezett
Regionális
Táncnapra
térítésmentesen biztosítsa a Városi Sport- és
Szabadidıközpont nagyszínpadát.
2.

A bizottság felkéri az egyesületet, hogy a
színpad szállításával és összeszerelésének
költségeivel kapcsolatban keresse fel a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-ét.

Határidı: 2011. május 24.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
9. napirendi pont:
Egyebek
Majnay Gábor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Tolna Város jegyzıje megkereste polgármester urat
az ügyben, hogy a Tolnai képviselı-testület a Wosinsky Mór oktatási intézmény kihelyezett tagozatát
megszünteti, az ott tanuló gyermekeket pedig – tekintettel arra, hogy abban az intézményben is olyan
típusú gyerekek vannak, mint nálunk a volt Szivárvány Iskolában – átvenné a Baka István Általános
Iskola Gyógypedagógiai Tagozata. Már egyeztettek a Baka István Általános Iskola igazgatójával is.
17-19 gyerekrıl lenne szó, akik a mi intézményrendszerünkbe beférnének. Az átszervezéssel
kapcsolatos szakmai elıkészületeket a tolnai polgármesteri hivatal megteszi, az önkormányzat
kifizetné a normatíva különbözetet Szekszárd város számára, és a gyerekek utaztatásáról is
gondoskodna. Ezzel kapcsolatosan egy feladat-ellátási megállapodást szükséges kötni, amelyet
várhatóan a közgyőlés júniusi ülésére terjesztenek elı.
Dr. Horváth Annamária: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Wunderland Óvoda módosította a
házirendjét, amelyet a fenntartó Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat jóváhagyott. A
bizottságnak a házirend tekintetében – sem a jogszabály sem pedig a kisebbségi önkormányzattal
kötött megállapodás alapján – nincs egyetértési joga, de tájékoztatásul azért fontosnak tartották, hogy a
bizottság tudjon a változásról.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 14 óra 35 perckor berekeszti. A
bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.

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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