SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/13-3/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2016. február 22-én (hétfőn) 8 órakor a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ- Remete
termében megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök, dr. Máté István, Zaják
Rita, Nepp Péter, Takács Zoltán bizottsági tagok

Távolmaradását jelezte:

dr. Faludiné Uzsoki Valéria és Pap Máté bizottsági tagok

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

Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke,
Gaálné Hoffercsik Dóra a Szekszárdi Civil Kerekasztal
titkára,
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatója,
Kálóczi Andrea intézményvezető,
Halmai- Nagy Róbert a Babits Mihály Kulturális Központ
igazgatója,
Cseke Gábor a Szekszárd Junior Stars elnöke,
Csele Lajos a Szekszárdi Gitár Egyesület elnöke,
Borsiczky Iván a Szekszárdi Kamarazenekar elnöke,
dr. Palkóné Tucsni Katalin a Szekszárdi Madrigálkórus
elnöke,
Huszár Krisztina a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió
Közhasznú Egyesület elnöke,
Szepesi László a Szekszárd Jazz Quartett elnöke,
Baumann Péter a Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó
Fúvós Zenekar (Alisca Brass Band) elnöke,
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Naszladi Judit a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes elnökhelyettese,
Béresné Kollár Éva a Tücsök Zenés Színpad Egyesület
elnöke
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Takács Zoltán bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal Takács Zoltán bizottsági tagot választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapító okiratának módosítása
(31. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
2. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása
(32. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
3. napirendi pont:
A Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
(33. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
4. napirendi pont:
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosítása
(34. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
5. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító
okiratának módosítása
2

(45. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(58. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(51. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről (tervezet)
(30. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető
9. napirendi pont:
Javaslat átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötésére
(54. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
10. napirendi pont:
A Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2015. évi munkájának és 2016. évi terveinek
áttekintése II.
(19. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Kiemelkedő Művészeti Együttesek vezetői az alábbiak szerint:
I.

Szekszárd Junior Stars
Meghívott: Cseke Gábor elnök

II.

Szekszárdi Gitár Egyesület
Meghívott: Csele Lajos elnök

III.

Szekszárdi Kamarazenekar
Meghívott: Borsiczky Iván elnök

IV.

Szekszárdi Madrigálkórus
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Meghívott: Dr. Palkóné Tucsni Katalin elnök
V.

Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület
Meghívott: Huszár Krisztina elnök

VI.

Tücsök Zenés Színpad Egyesület
Meghívott: Béresné Kollár Éva elnök

VII.

Szekszárd Jazz Quartett
Meghívott: Szepesi László elnök

VIII.

Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes
Meghívott: Lemle Zoltán elnök

IX.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvós Zenekar (Alisca Brass Band)
Meghívott: Baumann Péter elnök

11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól
szóló 3/1994. (II. 1.) KT. rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója
12. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és
a KEF munkájának tapasztalatairól
(55. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető
13. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
(64. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
14. napirendi pont:
Javaslat a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó Szekszárd Szentháromság oszlop
restaurálására vonatkozó pályázat jóváhagyására
(39. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
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15. napirendi pont:
Az óvodák 2016/2017. nevelési évi beíratási felhívása
(35. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
16. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda szervezeti és működési szabályzata
(17. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
17. napirendi pont:
A Német Színház lakáskérelme
(36. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
18. napirendi pont:
Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(62. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
ZÁRT ÜLÉS:
19. napirendi pont:
Felterjesztés miniszteri elismerés adományozására
(46. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

1. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapító okiratának módosítása
(31. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Zaják Rita bizottsági tag: Eddig is volt ilyen tevékenység más név alatt, vagy ez egy új
tevékenység?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen, eddig is volt ilyen tevékenység. A múzeumnál
és a könyvtárnál lehet látni, hogy az előző alapító okirathoz képest vannak egyéb módosítások,
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de azt nem kellett itt módosítani, mert ez automatikus, mivel át kell állni az új
formanyomtatványra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 24/2016. (II. 22.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapító okiratának
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapító okiratának
módosítása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

2. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása
(32. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság a
határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 25/2016. (II. 22.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának
módosítása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

3. napirendi pont:
A Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
(33. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság a
határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 26/2016. (II. 22.) határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának
módosítása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

4. napirendi pont:
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosítása
(34. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság a
határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 27/2016. (II. 22.) határozata
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a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról
szóló társulási megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

5. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító
okiratának módosítása
(45. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság a
határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 28/2016. (II. 22.) határozata
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és
Családi Napközi alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(58. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
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Pál József igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 29/2016. (II. 22.) határozata
a 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(51. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 30/2016. (II. 22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három
évre várható összegének jóváhagyásáról
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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:

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről (tervezet)
(30. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Zaják Rita bizottsági tag: Tavaly volt az önkormányzatnak egy jelentős mértékű likvid hitel
állománya. Mikor és miből került ez visszafizetésre?
Pál József igazgatóság vezető: 2016. január 28-án teljes egészében visszafizetésre került a
2015. évi költségvetés terhére. Az önkormányzatnak nincs adóssága.
Zaják Rita bizottsági tag: 618 millió Ft pluszról volt szó, amiből vissza lehetett fizetni. Ez a
korábbi években is ekkora összeg volt?
Pál József igazgatóság vezető: Az elmúlt évek gazdálkodásának a hatása, hogy 2015-re elérte
azt az önkormányzat, hogy működési oldalon tartalékkal rendelkezik. Lehet látni a
költségvetési rendeletben, hogy pénzmaradvány tekintetében is jelentős a megtakarítás. Ez
egy gazdálkodási folyamat eredménye.
Zaják Rita bizottsági tag: Akkor ez az 500 millió Ft-os plusz a jövőben, éves szinten
rendelkezésre fog állni?
Pál József igazgatóság vezető: Közgyűlési döntési hatáskör, de megítélése szerint több pénz
jut az intézmények működtetésére.
Zaják Rita bizottsági tag: Akkor ezzel így nagyságrendileg lehet kalkulálni?
Pál József igazgatóság vezető: Ha elkölti a közgyűlés 2016-ban, akkor nem.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendeletet a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 31/2016. (II. 22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

9. napirendi pont:
Javaslat átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötésére
(54. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Zaják Rita bizottsági tag: Mire fogja ezt az összeget fordítani az önkormányzat?
Pál József igazgatóság vezető: Kifejezetten a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően
használható fel az önkormányzat kötelező és nem kötelező jellegű feladatainak ellátására.
Nem működési célra, hanem fejlesztési célra lehet felhasználni.
Zaják Rita bizottsági tag: Van konkrét döntés, hogy milyen fejlesztési célokra lesz
felhasználva?
Pál József igazgatóság vezető: Ezt a műszaki kollégák tudják megmondani.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 32/2016. (II. 22.) határozata
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átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti
lekötésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

10. napirendi pont:
A Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2015. évi munkájának és 2016. évi terveinek
áttekintése II.
(19. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Kiemelkedő Művészeti Együttesek vezetői
I.

Szekszárd Junior Stars
Meghívott: Cseke Gábor elnök

Cseke Gábor elnök: A tavalyi évben a legtöbb pénzt a hangszerek javítására és kiegészítők
beszerzésére fordították. Az idei év célja, hogy új repertoárt építsenek fel. Minden évben új
tagokkal bővül az együttes és velük már kizárólag az új repertoárt veszik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az új tagok a zeneiskola növendékei közül kerülnek ki
elsősorban?
Cseke Gábor elnök: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Vannak többen, akik játszanak az Ifjúsági Fúvószenekarban
és a Szekszárd Junior Stars együttesben is, de még a Big Band együttesben is fellelhető pár
fiatal tanítvány. Mit jelent a jogtiszta kottaállomány?
Cseke Gábor elnök: Sokáig úgy működött a kotta beszerzés, hogy amit lehetett fénymásoltak.
De ha elmennek egy versenyre, akkor kizárhatják őket, ha nem tudják bizonyítani, hogy a
kottákat megvették és kifizették az érte járó jogdíjat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ha bizonyítva van, utána már lehet fénymásolni?
Cseke Gábor elnök: Igen. Egy Big Band hangszerelés általában 60 dollártól kezdődik. Újra el
tudtak menni Budapestre a Big Band Fesztiválra, és újra sikerült arany minősítést szerezniük.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ez minden évben van?
Cseke Gábor elnök: 2014-ben nem tudtak elmenni, mert sokan megbetegedtek, és anyagilag
is nagyon rosszul álltak. A Big Band Fesztivált mindig az utolsó pillanatban szervezik meg, és
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így nekik is nagyon nehéz megszervezni az utazást, a busz kérvényezést. Készülni szoktak erre
a fesztiválra szakmailag.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mikor lesz idén a nagy koncert?
Cseke Gábor elnök: Januárban szokott lenni, de úgy döntöttek, hogy idén kimarad, mivel új
repertoárt építenek fel.
Zaják Rita bizottsági tag: A költségvetés bevételi és kiadási oldala nagyjából megegyezik. A
hangszervásárlás 2016-ra tételként nem szerepel a költségvetésben.
Majnay Gábor osztályvezető: 400.000 Ft szerepel a költségvetésben hangszervásárlásra.
Cseke Gábor elnök: 400.000 Ft-ból legfeljebb egy hangszert tudnának vásárolni, de ezt az
összeget inkább a hangszerek felújítására fordítják.
Zaják Rita bizottsági tag: Nincsen olyan pályázati lehetőség, amivel nagyobb összeget lehetne
új hangszerek vásárlására fordítani?
Cseke Gábor elnök: Nem tud ilyenről. Többeknek van már saját hangszere.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Az NKA-nál már évek óta nem
létezik ilyen pályázati kiírás.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

II.

Szekszárdi Gitár Egyesület
Meghívott: Csele Lajos elnök

Csele Lajos elnök: A 340. koncertnél tartanak 16 év alatt. Tavaly 17 fellépésük volt, döntően
Tolna megyében. Az egyik fő céljuk, hogy Szekszárdon kívül a megye többi településére is
eljussanak. Az országon kívül délvidéken koncerteztek, ami kapcsolódott ahhoz a
koncertsorozathoz, ami a határon túli magyar településeket célozza meg. Új helyszínen
megrendezték a 8. Borok és Húrok Fesztivált, amit idén szeretnének kibővíteni és
nemzetközibbé tenni. 2016-ban döntően Tolna megyében szeretnének koncertezni. Pályáznak
a „Visegrádi négyek” pályázati rendszerében is. Azt tartja a legnagyobb értéküknek, hogy
bárhol is lépjenek fel képesek a közönségnek átadni a zene örömét. Széles repertoárral
rendelkeznek és próbálnak a fellépésnek megfelelően válogatni a dalok közül.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
III.

Szekszárdi Kamarazenekar
Meghívott: Borsiczky Iván elnök
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Borsiczky Iván elnök: Sérelmezi, hogy a Kultúrházak Éjjel- Nappal rendezvényen a zenekar
nem került a fellépők közé. Nem tudja milyen alapon történt a válogatás, lehet, hogy nem is
kerülhettek volna be.
Halmai- Nagy Róbert a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója: Nagyon sajnál minden
olyan együttest, akik nem kerültek be a műsorba, ha tehetnék, mindenkit meghívnának. Ezt a
rendezvényt az Államtitkárság által megbízott szervezet szervezte és ők mondták meg, hogy
kik legyenek a fellépők.
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Több ismerős utólag értesült erről
a rendezvényről. Hol volt ez hirdetve? Sokan szívesen elmentek volna, de nem tudtak az
eseményről.
Halmai- Nagy Róbert a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója: A Babits Mihály Kulturális
Központ programfüzetében is benne volt, a honlapjukon is fent volt, a facebook-on is
hirdették, a Szekszárdi Vasárnapban is benne volt, a rádió is bemondta.
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A szekszárdi televízióban látható
lesz valamikor a műsor?
Halmai- Nagy Róbert a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója: A szekszárdi televízió egy
tíz perces tudósítást készített róla, ami felkerült az internetre. Az Államtitkárság küldött egy
stábot és ők vették fel a műsort.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Idén 60 éves az 1956-os évforduló, és az ilyen eseményeken
mindig fellép a zenekar. Össze kellene állítani a zenei programot, ami jó lenne, ha kicsit más
lenne, mint az eddigiek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
IV.

Szekszárdi Madrigálkórus
Meghívott: dr. Palkóné Tucsni Katalin elnök

dr. Palkóné Tucsni Katalin elnök: Köszöni szépen a támogatást, amit kaptak, nagy szükségük
volt rá. A működési költség legnagyobb részét a karnagyi tiszteletdíj teszi ki. Nagyon
behatároltak a lehetőségeik, működési támogatásra országos pályázaton már negyedik éve
nem kaptak semmit. Nem terveztek sok programot az évben, pontosan azért mert az utazási
költségeket sem képesek fedezni. Rendkívül nehéz a gazdálkodás, de ennek ellenére folytatják
a munkát.
Zaják Rita bizottsági tag: Minden évben benyújtják a pályázatot és egyszer sem nyertek?
dr. Palkóné Tucsni Katalin elnök: Kiírják, hogy a 800. helyen állnak a várólistán.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az egyesületeket úgy kell létrehozni, hogy képesek legyenek
fenntartani magukat, és az államtól, önkormányzattól kapott támogatásoknak csupán
többletforrást kellene jelenteniük.
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Zaják Rita bizottsági tag: Korábban nem ez volt a szokás, nagymértékben számítottak az
egyesületek az állam segítségére. Pályáztak és kaptak forrást, most pedig hiába pályáznak,
nem kapnak semmit, és ehhez az új helyzethez nehezen tudnak alkalmazkodni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
V.

Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület
Meghívott: Huszár Krisztina elnök

Huszár Krisztina elnök: Csatlakozik az előtte szólóhoz, nekik is nagyon nehéz a működésük.
Gyerekekkel foglalkoznak, és még az iskola is megnehezíti az életüket, mivel délután négy
óráig nem lehet elhozni a gyerekeket. Kevesebb gyerek jelentkezik hozzájuk, aggódik az
utánpótlás miatt. Jelenleg van egy óvodás és egy alsó tagozatos csoportjuk, azonban kettő
szokott lenni és belőlük kerültek ki azok a gyerekek, akikkel igényes produkciót tudtak
megvalósítani. Szívesen fogadják a fellépéseket és minden szereplési lehetőséget.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Melyik iskolából van a legtöbb gyerek?
Huszár Krisztina elnök: A Szekszárdi Garay János Gimnáziumból és a Szekszárdi Dienes Valéria
Általános Iskolából van a legtöbb gyermek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
VI.

Tücsök Zenés Színpad Egyesület
Meghívott: Béresné Kollár Éva elnök

Béresné Kollár Éva elnök: Ugyanezekkel a problémákkal küzd az egyesületük. Megnehezíti a
próbákat, hogy a gyerekek nagy része vidéki iskolákban tanul, és csak hétvégén jönnek
Szekszárdra, így a próbákra is csak hétvégén kerülhet sor. Gondolkodik abban, hogy például a
Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesülettel egy közös műsort készítsenek és
ezzel talán megoldható lenne, hogy közösen pályázzanak, illetve nevezzenek be versenyekre.
A tagdíjból és a fellépések díjából tartja fent magát az egyesület. Sokan ingyenes fellépésre
hívják őket és szívesen el is mennek, a fellépések 50%-a ingyenes, de valamekkora tiszteletdíjat
kapniuk kell ahhoz, hogy az egyesület fenntartását, működését biztosítani tudják. Támogatóik,
szponzoraik nem voltak. Nem nagyon látják, hogy honnan szerezhetnének még forrást. Évek
óta nem pályáznak, mert rengeteg idő, munka, energia befektetésével jár, és nincs
eredménye. Mindettől függetlenül működik az egyesület, novemberben volt a nagy
koncertjük. Próbálnak a könnyű zene és a pop vonaltól eltérő területet is kipróbálni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
Zaják Rita bizottsági tag az üléstermet elhagyja 10 óra 05 perckor. A bizottság határozatképes,
jelen van 4 fő bizottsági tag.
VII.

Szekszárd Jazz Quartett
Meghívott: Szepesi László elnök
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Szepesi László elnök: Köszöni a bizottságnak az eddigi és a jövőbeni támogatást, mivel
bevételük nincs. A technika mindig elavul és ezért mikrofonra, fejhallgatóra és CD lejátszóra
kellett költeniük. Kitartóan, töretlenül dolgoznak és ehhez várják a segítséget.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
VIII.

Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes
Meghívott: Naszladi Judit elnökhelyettes

Naszladi Judit elnökhelyettes: Szeretné megköszönni a bizottságnak a több alkalommal
nyújtott segítséget. Meg tudták jelentetni a Gárdonyi Kórus negyedik CD lemezét. Nagyon
nehéz pályázatokat írni, de próbálkoznak vele. Érzik, hogy a város a lehetőségeihez mérten
megbecsüli őket. Fontosnak tartják az utánpótlás nevelést is. Nem kívánja kiegészíteni a 2015.
évi beszámolót, a 2016. évi tervek között nem szereplő közbenső felkéréseknek is igyekeznek
majd eleget tenni. Tolnán rendezik meg a Bárdos Lajos zenei hetek egyházzenei hangversenyt,
melyen szeretnének részt venni. Szívesen részt vesznek a városi rendezvényeken is. Hetente
egy alkalommal próbál az együttes. Amatőr együttesről van szó, pár nyugdíjason kívül dolgozó
emberekből áll össze az együttes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A pályázatírásra van külön emberük?
Naszladi Judit elnökhelyettes: Nincs. Van aki segít, és az ötleteit megvalósítja, de vannak
bejáratott pályázatok is.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
IX.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvós Zenekar (Alisca Brass Band)
Meghívott: Baumann Péter elnök

Baumann Péter elnök: Az elmúlt év rendkívül nehéz volt a zenekar számára, hiszen április 1vel Kovács Zsolt karnagy lemondott és őt nehezen tudták pótolni. Szeptembertől Maul Péter
lett a karnagy. Bátaszéken tanít a zeneiskolában és vezeti a bátaszéki fúvószenekart is. Szakmai
és emberi oldalról is megfelelő erre a feladatra. Kénytelenek voltak próbatermet váltani, 23
éven keresztül a katasztrófavédelmi igazgatóság épületében próbáltak, és most ott rendezték
be a hagyományőrző múzeumot. Januártól másik épületébe kellett átmenniük, ahol víz és
fűtés sincs, ezért januárban megragadták azt a lehetőséget, hogy a piactér épületében
próbálhassanak. A hangszereik 31 évesek és most jött el az ideje, hogy lecseréljék őket. 2015ben kettő pályázatot adtak be, azok eredményéről még nem tud beszámolni. Örülnek annak,
hogy március 15-én és október 23-án felléphetnek a város által szervezett nemzeti ünnepeken.
Rendszeresen részt vettek Gyulán a Tűzoltó Zenekari Fesztiválon, ami egy nagyon jó
rendezvény volt, de már évek óta nem vettek részt rajta. Régebben fizették a szállást és az
étkezést, a zenekarnak pedig csak az útiköltséget kellett kifizetnie. Ismételten kaptak
meghívást a fesztiválra, de már semmilyen költséget nem álltak, így nem mentek el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja az előterjesztés elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 33/2016. (II. 22.) határozata
a Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2015. évi munkájának és 2016.
évi terveinek áttekintéséről II.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága köszönetét és elismerését fejezi ki a


Szekszárd Junior Stars



Szekszárdi Gitár Egyesület



Szekszárdi Kamarazenekar



Szekszárdi Madrigálkórus



Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület



Tücsök Zenés Színpad Egyesület



Szekszárd Jazz Quartett



Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes



Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvós Zenekar
(Alisca Brass Band)

Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2015. évben nyújtott művészeti,közösségépítő tevékenységéért, a városi nagyrendezvényeken
történt fellépéseikért, az önállóan szervezett művészeti
rendezvényekért.
A bizottság a jövőben is Szekszárd kulturális, művészeti élete
nélkülözhetetlen szereplőiként tartja számon a felsorolt
Kiemelkedő Művészeti Együtteseket.
2. A bizottság felhívja a Kiemelkedő Művészeti Együttesek figyelmét a
„kiemelkedő művészeti együttes” státusz évenkénti megvédése
érdekében a jóváhagyott szempontok betartására és e szempontok
szerinti beszámoló elkészítésére évente elektronikus formában is,
melyet a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályára kell benyújtani a
megadott határidőre. Egyben felkéri az együttesek vezetőit az
önkéntes munka nyilvántartására is.
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3. A bizottság felkéri a Kiemelkedő Művészeti Együtteseket a
közművelődési adatszolgáltatási kötelezettségük (a 288/2009.
(XII.15.) számú Kormányrendelet értelmében kötelező statisztikai
adatszolgáltatás) teljesítésére, valamint a jogszabályi megfelelőség
folyamatos fenntartására.
4. A bizottság felkéri a Kiemelkedő Művészeti Együtteseket a városi
virtuális eseménynaptár készítését, aktualitását segítsék elő azzal,
hogy a város felé nyitott rendezvényeikről, programjaikról
mindenkor
küldjék
meg
az
információkat
az
info@szekszardagora.hu e-mail címre.
5. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a város
honlapjáról folyamatosan tegye elérhetővé a Kiemelkedő
Művészeti Együttesek honlapjait, és rendszeresen jelenítse meg a
honlapon az általuk leadott rendezvényeket, információkat.
6. A bizottság felkéri a Kiemelkedő Művészeti Együtteseket, hogy
éljenek a mindenkori hazai és uniós szakmai és működési pályázati
lehetőségekkel.
Határidő: 2015. február 22.
2.,4.,5. pont tekintetében: folyamatos
3. pont tekintetében: 2016. március 1. és folyamatos
6. pont tekintetében: folyamatos
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
5. pont tekintetében: dr. Varga Katalin jegyző
11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól
szóló 3/1994. (II. 1.) KT. rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója
Zaják Rita bizottsági tag az ülésterembe visszatér 10 óra 08 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 5 fő bizottsági tag.
Smolek Erika kodifikátor: Ismerteti az előterjesztést.
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: A bejutási küszöböt azért emelték meg, hogy ne lehessen
jövedelemigazolás nélkül lakáshoz jutni. Háromszoros túljelentkezés van a szociális lakásokkal
kapcsolatban, így ez vélhetően lekorlátozódik azokra, akik majd tudják fizetni ezt az egyébként
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nem túl magas díjat, és így a jövőben nem halmozódik fel olyan nagy kintlévőség, mint
amekkora most van. A szemétszállítási szerződés megkötésére azért kell kötelezni a
szerződéskötéskor a bérlőket, mert régen ez a közös költség része volt, most már viszont a
törvény módosítás után nem az. A lakáshoz jutás egyik feltételeként a közüzemi díjak
fizetéséről szóló nullás igazolás beszerzését is a pályázat beadásánál kérik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Milyen szankciót lehet alkalmazni azokkal szemben, akik
tartósan nem fizetnek?
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: Bírósági szankciót. Rendkívüli felmondási szankció van a
kezükben, de az igazi és legális szankció, ha bírósági eljárást indítanak ellenük.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: 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 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 34/2016. (II. 22.) határozata
a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló
3/1994. (II. 1.) KT. rendelet módosításáról (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük
szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

12. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és
a KEF munkájának tapasztalatairól
(55. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető
Kálóczi Andrea intézményvezető: A kábítószer egyeztető fórum feladata elsősorban a
tervezés, olyan értelemben, ha önkormányzati vagy megyei szinten forrást kapnak, tudják,
hogy mire kell fordítani, mit kell fejleszteni. A másik nagy feladata a koordináció, ami attól
függ, hogy mennyi pénze van az adott intézményeknek. A tavalyi évtől vállaltak már
programszervezést is, hogy ne csak a tervezés legyen a feladatuk. Két programot emelne ki, az
egyik a Kábítószer-ellenes Világnap, amit a RÉV, mint tagszervezet valósított meg, a másik
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pedig az Epszilon Friday, amit a Gyermekjóléti Központ valósított meg. Az idei évben is
terveznek ilyen programot, aminek a központi témája az iskolai prevenció lesz, főként az
agresszió, autóagresszió, szerepek, mind a pedagógus, mind pedig a gyermek oldaláról
megközelítve. Most kisebb „mini konferenciákat” szerveznek az iskoláknak, és ősszel lenne egy
prevenciós expo rendezvény. A cselekvési terv elkészítéséhez szükségük lenne támogatásra,
mivel időben el kell kezdeni szervezni ezeket a „mini konferenciákat”, és ez igen nehéz feladat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Van olyan intézmény, amely nem működik együtt?
Kálóczi Andrea intézményvezető: Nincs ilyen, ha nem tud jönni valaki, akkor azért nem tud,
mert kapacitás gondokkal küzd.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 35/2016. (II. 22.) 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.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

13. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
(64. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 36/2016. (II. 22.) határozata
a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

14. napirendi pont:
Javaslat a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó Szekszárd Szentháromság oszlop
restaurálására vonatkozó pályázat jóváhagyására
(39. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Takács Zoltán bizottsági tag: A pályázat határideje a héten fog lejárni. Mikor fogják elkezdeni
a munkálatokat és mikorra fog befejeződni?
Frey Tímea osztályvezető: Az ajánlat és a restaurálási terv elkészítése után kezdődnek a
munkálatok és várhatóan ebben az évben befejeződik a felújítás.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 37/2016. (II. 22.) határozata
a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó Szekszárd Szentháromság
oszlop restaurálására vonatkozó pályázat jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó
Szekszárd Szentháromság oszlop restaurálására vonatkozó pályázat

21

jóváhagyására” tárgyú előterjesztés
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

határozati

javaslatát

a

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

15. napirendi pont:
Az óvodák 2016/2017. nevelési évi beíratási felhívása
(35. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Zaják Rita bizottsági tag: Az igény és a kapacitás nagyjából megegyezik?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen. Jelen pillanatban ugyanannyi gyerek volt az
óvodákban, mint a tavalyi évben. Kicsit talán más az arány, mint általában a saját és nem saját
fenntartású óvodák között, de elenyésző a különbség. Az érdekes kérdés lesz, hogy hány
gyerek megy majd el iskolába. Amennyit terveznek, az néhány óvodánál nagyobb eltérést
mutat, ahhoz képest, mint ami valóban megvalósul. Az 1. és a 2. óvoda esetében annyi
gyermeklétszámot írtak be, amennyit ők terveztek. A Gyermeklánc Óvoda esetében pedig 7-8
fővel kevesebbet írtak be, azért, hogy ne 100%-ra töltsék fel az óvodát, hogy ha esetleg
ideköltözik valaki, akkor legyen hely a számukra is. Más a helyzet azokkal, akik a bölcsődében
vannak, hiszen nekik a nevelési év végéig maradniuk kell. Ezt jogszabály írja elő.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A családi napköziben ott maradhat a gyermek 5 éves koráig.
Van erről adat, hogy hányan élnek ezzel?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Naprakész adat nincsen, de nem érte el a tízes
nagyságrendet ezeknek a gyerekeknek a létszáma.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 38/2016. (II. 22.) határozata
az óvodák 2016/2017. nevelési évi beíratási felhívásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Az óvodák 2016/2017. nevelési évi beíratási felhívása”
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tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

16. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda szervezeti és működési szabályzata
(17. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 39/2016. (II. 22.) határozata
a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda szervezeti és működési
szabályzatáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a közgyűlés Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete 1.
melléklet 2. pont 6. bekezdésének 2. alpontjában kapott
felhatalmazással a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda szervezeti és
működési szabályzatának 2015. november 20-án elfogadott
módosításaival egyetért, a szervezeti és működési szabályzatban
foglalt rendelkezéseket elfogadja.
2. A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot juttassa el az óvoda
vezetőjéhez.
Határidő:

2016. február 22.
2. pont tekintetében: 2016. február 29.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
dr. Varga Katalin jegyző

17. napirendi pont:
A Német Színház lakáskérelme
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(36. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság a
határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 40/2016. (II. 22.) határozata
a Német Színház lakáskérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Német Színház lakáskérelme” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

18. napirendi pont:
Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(62. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság a
határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 41/2016. (II. 22.) határozata
lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 10 óra 40 perckor berekeszti. A Bizottság
zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.

Takács Zoltán
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:

Ellenjegyezte:

dr. Pesti Krisztina
jegyzőkönyvvezető

dr. Varga Katalin
jegyző
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