SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-12/2011.

JEGYZİKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2011. június 28-án 8 óra 34 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében
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: Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati és oktatási referens,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívott:

Dr. Dobos Gyula az aranykönyvi szerkesztıbizottság tagja,
Ruskó Istvánné Németh Judit az aranykönyvi szerkesztıbizottság
tagja,
Dr. Méry Éva az aranykönyvi szerkesztıbizottság tagja,
Herr Péter a Kosárlabda Sport Club Szekszárd ügyvezetı elnöke,
Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatója.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 8 óra 34 perckor megnyitja.
Majnay Gábor: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a „Javaslat a Liszt Emlékév rendezvényeire
elkülönített pénzösszeg átcsoportosítására” címő szóbeli, valamint „A 2011. évi Civil Keret pályázati
felhívása ” címő írásbeli elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: 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:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
A Városi Sport- és Szabadidıközpont beszámolója, és 2011. évi terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatója
2. napirendi pont:
Szekszárd Város Aranykönyve 2010.
(177. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: aranykönyvi szerkesztıbizottság
3. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Herr Péter a Kosárlabda Sport Club Szekszárd ügyvezetı elnöke
4. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Ifjúsági Keret felosztására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett
szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet
meghatározásáról szóló 28/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(164. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
6. napirendi pont:
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi osztályaira, csoportjaira
(161. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
7. napirendi pont:
Javaslat a közoktatási intézmények fenntartására kötött társulási megállapodások módosítására
(159. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
8. napirendi pont:
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
(160. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
9. napirendi pont:
Megállapodás Tolna Város Önkormányzatával közoktatási feladat ellátására
(162. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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10. napirendi pont:
A Garay János Általános Iskola és AMI, illetve a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány
között létrejövı bérleti szerzıdés jóváhagyása
(167. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
11. napirendi pont:
A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások jóváhagyása
(172. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
12. napirendi pont:
Javaslat közoktatási, és szakszolgálati feladatok
megállapodások módosítására
(168. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

ellátására

kötött

feladat-ellátási

13. napirendi pont:
Beszámoló a Hevesy György Természettudományos Projekt (TÁMOP-3.1.1.-10/2-2010-011)
pályázatról, javaslat a pályázat megvalósításához szükséges technikai álláshelyek biztosítására
(166. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
14. napirendi pont:
Javaslat a Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történı bıvítésére
(152. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szegedi Emerencia mőszaki ellenır
15. napirendi pont:
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde medinai tagintézménye 2011/2012. nevelési évi óvodai
csoportjainak létszáma
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
16. napirendi pont:
Javaslat a Tudományos Ösztöndíj és a Mővészeti Ösztöndíj Támogatási Keret felosztására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
17. napirendi pont:
Javaslat a Liszt Emlékév rendezvényeire elkülönített pénzösszeg átcsoportosítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
18. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Kulturális Támogatási Keret felosztására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
19. napirendi pont:
A 2011. évi Civil Keret pályázati felhívása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
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ZÁRT ÜLÉS
20. napirendi pont:
Javaslat kitüntetı díjak adományozására
(158. számú közgyőlési elıterjesztés)

Elıterjesztı: Fekete László polgármesteri titkár

1. napirendi pont:
A Városi Sport- és Szabadidıközpont beszámolója, és 2011. évi terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatója
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillag Balázs: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni. Kéri, hogy a bizottság a jövıben a Városi
Sport- és Szabadidıközpont beszámolóját korábban tárgyalja, bár tudja, hogy az idén ez rajta is
múlott, de ha kell jövıre korábban nyújtja be a beszámolót.
Halmai Gáborné: Véleménye szerint a jövıre vonatkozó tervekrıl mindenképpen beszélniük kell. A
beszámolóban javasolt tervek megvalósításához azonban elızetes számítások szükségesek. Hogy áll ez
az ügy most?
Csillag Balázs: A sportcsarnok ingyenes használatával kapcsolatosan egy önköltség számítást
szükséges elvégezni, amely sajnos eddig még nem történt meg. A Költségvetési Elszámoló
Szervezetnél (KESZ) voltak az ezzel kapcsolatos pénzügyi adatok, de a KESZ a Polgármesteri
Hivatalba integrálódott, így ezen a területen sajnos nem történt elırelépés. Ezen kívül tájékoztatja a
bizottságot, hogy a kerékpáros pályázat sikeres volt, 10 millió Ft-ot nyertek. Tekintettel arra, hogy
nekik a versenyszezonhoz kell alkalmazkodniuk, ezért a nyári idıszakban lehet a felújításokat
elvégezni. A jövı héten kezdıdik két öltözı felújítása, illetve a kerékpár tároló építése. A mőfüves
pálya üzemeltetésének tapasztalata alapján elmondja, hogy az ingyenesség sajnos nem mindig von jó
következményeket maga után, és ez az összes kinti létesítményre igaz. Nagyon sok ugyanis az
értelmetlen rongálás. Erre tekintettel mindenképpen kezdeményezni fogja a kinti létesítmények
ırzését, a mőfüves pályára vonatkozóan pedig bérleti díj bevezetését. Elkészült az új atlétikai pálya is,
ezért erre a problémára mindenképpen megoldást kell találni. Szívesen látja a bizottság tagjait az új
létesítményekkel kapcsolatos bejárásra. Elmondja, hogy a múlt héten tekintette meg a Magyar
Atlétikai Szövetség az új atlétikai pályát, és úgy néz ki, hogy az aug. 6-7-i felnıtt magyar bajnokság
megrendezése megvalósítható. A pálya ugyan kész van, de a felszerelések még hiányoznak. Most azon
dolgoznak, hogy a magyar bajnokságot elıkészítsék. Ezen kívül a sportcsarnok felújításával
kapcsolatosan jelenleg egy energetikai pályázatot készítenek elı, amely lehetıvé tenné a villamos
hálózat felújítását.
Csillagné Szánthó Polixéna: A beszámolóban azt olvasta, hogy problémát jelent, hogy egy tanévben
több óra többlethasználatot kell biztosítani az iskolák részére térítésmentesen.
Csillag Balázs: Ez az I. Béla Gimnáziumban indult sport tagozatra vonatkozik. A gimnázium
sportcsarnoka ugyanis túl kicsi, és megfelelı felszereléssel sem rendelkeznek. A gimnázium
költségvetésében azonban nincs forrás a sportcsarnok bérleti díjára vonatkozóan, ezért térítésmentesen
használják azt. Ez nem probléma, de az ingyenes használatot itt is számszerősíteni szükséges.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A beszámolóban azt olvassa, hogy az üzemeltetésre vonatkozó
szerzıdéseket felülvizsgálják. Ez a felülvizsgálat már elkezdıdött?
Csillag Balázs: Ezeknek a szerzıdéseknek a felülvizsgálata még folyamatban van. Véleménye szerint
nagyobb költségmegtakarítást is elérhetnének, ha ezeket a szerzıdéseket felülvizsgálnák.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a sportcsarnok használatával kapcsolatos önköltség számítás még a
nyár folyamán készüljön el annak érdekében, hogy a bizottság ennek ismeretében állás tudjon foglalni.
Véleménye szerint ez a kérdés a következı évi költségvetés tervezés szempontjából is meghatározó.
Ácsné Oláh Gabriella: Kéri, hogy a bizottság ebbe az egyeztetésbe vonja be a Tolna Megyei Civil
Szolgáltató Központot, és azon belül Bosnyák Péter vezetıségi tagot is.
Csillag Balázs: Elmondja, hogy nem arról van szó, hogy a jövıben az egyesületeknek bérleti díjat
kellene fizetnie a sportcsarnok használatáért. Azt szeretné, ha a sportcsarnok ingyenes használata
számszerősítésre kerülne, és az így kapott bérleti díj összege az egyesületek között támogatásként
kerülne felosztásra. Így az egyesületek is tudnák, hogy a bérleti díj mennyibe kerül az
önkormányzatnak.
Halmai Gáborné: Egyetért a szándékkal, és továbbra is fenntartja a javaslatát.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért Halmai Gáborné képviselı javaslatával. Megfogalmazza a
határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
102/2011 (VI.28.) HB határozat
A Városi Sport- és Szabadidıközpont beszámolója
és 2011. évi terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét
fejezi ki Csillag Balázs igazgató úrnak és a
Városi Sport- és Szabadidıközpont dolgozóinak
a 2010. évben végzett színvonalas munkájáért.
2. A bizottság a szekszárdi Városi Sport- és
Szabadidıközpont 2010. évi munkájáról és 2011.
évi terveirıl szóló beszámolóját elfogadja.
3. A bizottság felkéri a Városi Sport- és
Szabadidıközpont igazgatóját, valamint a
Polgármesteri Hivatala Gazdasági, Közoktatási
és Informatikai Igazgatóságát, hogy a
sportcsarnok ingyenes használatára vonatkozó
önköltség számítást még a nyáron készítse el
annak érdekében, hogy a bizottság ezt követıen
állást
tudjon
foglalni
a
sportcsarnok
használatával kapcsolatosan.
Határidı: 2011. június 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
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2. napirendi pont:
Szekszárd Város Aranykönyve 2010.
(177. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: aranykönyvi szerkesztıbizottság
Pócs Margit: Elmondja, hogy a bizottság elızı ülésen tett javaslatai az Aranykönyvbe beépítésre
kerültek. Felkéri a bizottság tagjait, hogy akinek van még módosító javaslata, azt most tegye meg,
hogy ezeket a módosításokat a szerkesztıbizottság tagjai a közgyőlés elıtt még be tudják építeni a
tervezetbe.
Halmai Gáborné: Ismerteti a módosító javaslatait.
Csillagné Szánthó Polixéna: Ismerteti a módosító javaslatait.
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:
103/2011 (VI.28.) HB határozat
Szekszárd Város Aranykönyve 2010
(177. számú elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
Humán
Bizottsága
a
Közgyőlésnek „Szekszárd Város Aranykönyve
2010” címő elıterjesztést a bizottsági ülésen
elhangzott módosító javaslatokkal átdolgozva
javasolja elfogadásra.
2. A bizottság a következı évi aranykönyvi
bejegyzések összeállítása elıtt meg kívánja
határozni
a
bejegyzésekkel
kapcsolatos
alapelveket.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB ülés
3. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Herr Péter a Kosárlabda Sport Club Szekszárd ügyvezetı elnök
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Herr Péter: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: A beszámolóban olvasta, hogy a Klubot 9 tagból álló vezetıség
irányítja. Díjazás ellenében vagy díjazás nélkül?
Herr Péter: Díjazás nélkül.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A beszámolóban azt olvasta, hogy az iskolai szünetekben az edzések
nem megoldottak. Véleménye szerint az iskoláknak ilyenkor is lehetıvé kellene tenni azt, hogy az
edzések megtarthatóak legyenek. Történt ebben valami változás?
Herr Péter: Ez csak a tavalyi évben volt probléma, amikor valamelyik iskolában parkettát cseréltek,
de egyébként az iskolai szünetekben is meg tudják oldani az edzéseket. Ha az iskolákba nem tudnak
edzést tartani, akkor a sportcsarnokba is mehetnek.
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:
104/2011 (VI.28.) HB határozat
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd mőködése és
terveinek bemutatása
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
Humán
Bizottsága
a
Kosárlabda Sport Club Szekszárd beszámolóját
elfogadja.

2.

A bizottság felkéri a Kosárlabda Sport Club
Szekszárd Egyesületet, hogy a jövıre tekintve
is
keressen
pályázati
lehetıségeket
mőködésükhöz,
illetve
rendezvényeik
szervezéséhez.

3.

A bizottság az egyesület további munkájához
sok sikert kíván.

Határidı: 2011. június 28.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Ifjúsági Keret felosztására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió
IV.453/2011. iktatószámú pályázatát azért nem javasolja támogatni, mert kifejezetten mőködési
költségekre kértek támogatást, arra pedig a sportkeretnél van lehetıség.
Halmai Gáborné: Az Egészségért Alapítvány STOPI-MAGHÁZ program – Csellengı gyerekek
hétvégi menedéke elnevezéső pályázatra keveselli a javasolt 30.000,- Ft-ot.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal. Javasolja, hogy 50.000,- Ft-tal támogassák a
pályázatot.
Halmai Gáborné: Az 50.000,- Ft-os támogatást megfelelınek találja. Javasolja, hogy az Egészségért
Alapítvány „Szülıklub gyermekek droghasználatának megelızéséért” elnevezéső pályázatot is
támogassák. Az Egészségért Alapítvány ugyan több pályázatot is benyújtott, de ezek mind a
Kábítószer Egyeztetı Fórum programjai. A Kábítószer Egyeztetı Fórum ugyanis nem pályázhat, mert
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nem rendelkezik jogi személyiséggel. Javasolja, hogy a „Szülıklub a gyermekek droghasználatának
megelızéséért” elnevezéső pályázatot is támogassák legalább 20.000,- Ft-tal.
Csillagné Szánthó Polixéna: Elfogadja a javaslatot. Javasolja, hogy ezt a pályázatot 30.000,- Ft-tal
támogassa a bizottság. Ismerteti a támogatási összegekre vonatkozó javaslatait. Javasolja, hogy a
megmaradt összeget, azaz 39.000,- Ft-ot csoportosítson át a bizottság a Tartalék Keretre. Kéri, hogy a
bizottság az elhangzott módosításokkal együtt fogadja el a határozati javaslatot azzal, hogy az
alapítványok által benyújtott pályázatokról a Közgyőlés jogosult dönteni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
105/2011 (VI.28.) HB határozat
A 2011. évi Ifjúsági keret felosztása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2011. évi
Ifjúsági Keretet az alábbiak szerint osztja fel:
Név

Pályázat címe

Magyar Rákellenes
Liga
I. Béla Gimnázium

Fiatalokkal az
egészségért
Pályázat a Neumann
János Nemzetközi
Tehetségkutató
Programtermék
Verseny országos
döntıje
Szöcsketábor 2011.
Roma gyermekek
egészséges életmódra
nevelése
Prevenció és
személyiségfejlesztés
– nyári napközi
Egészséges és
természet közeli
életmódra nevelés
Nemzetközi
kapcsolatok,
diákcsere programok
Életmód tábor

I. Béla Gimnázium
Roma
Hagyományırzı és
Diáksport Egyesület
SZMJV
Humánszolgáltató
Központ
Szekszárdi KajakKenu
Sportegyesület
Garay János
Gimnázium
Értelmi
Fejlıdésükben
Akadályozottak
Tolna Megyei
Közhasznú
Szervezete
Tolna Megyei
Jármőbarát
Egyesület

„Rövid féknyomhosszú élet”KRESZ
oktatás gyerekeknek

Megítélt
támogatás
60.000,- Ft
70.000,- Ft

30.000,- Ft
80.000,- Ft

50.000,- Ft

100.000,- Ft

80.000,- Ft

100.000,- Ft

70.000,- Ft
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Mentálhigiénés
Mőhely

Szekszárdi
Értelmiségi Klub
Segítı és Támogató
Egyesület
Férfi Kosárlabda
Sportegyesület
Szekszárd
Szekszárdi Extrém
Sportegyesület
Magyar
Vöröskereszt Tolna
Megyei Szervezete
Alisca Nyilai Íjász
Egyesület
Gemenc Judo Klub
Polip Ifjúsági
Egyesület

Szabadidı
hasznosan-nyári tábor
hátrányos helyzető
gyerekek részére
Fiatalok az
önkéntességért 2011ben

95.000,- Ft

50.000,- Ft

Egészséges Ifjúságért

100.000,- Ft

Szezonnyitó
találkozó
„Ételem az életem”
rendezvény

80.000,- Ft

Ifjúsági Keretre

50.000,- Ft

Bautzen
Animációs
programsorozat a
társadalmi
részvételhez
szükséges készségek
fejlesztéséért
Szekszárdi „kult-óra”

100.000,- Ft
100.000,- Ft

Szekszárdi Madrigál
Kórus
Vakok és
Nyaralj a fényben!
Gyengénlátók Tolna
Megyei Egyesülete
Tolna Megyei Felnıtt
Országos
Diabétesesek
betegoktatatás fiatal
Egyesülete
cukorbetegeknek
Szekszárdi
Káros szenvedélyek
Kerékpáros SE
nélkül a Balatonon
Szekszárd és
Önvédelmi tábor
Környéke
İcsényben
Szabadidıs
Többcélú Egyesület
Baka István Általános
Egészségnevelési
Iskola
program
Gyógypedagógiai
Tagozata
Dynamic Triatlon
A triatlon összeköt és
Club
elválaszt
2. Számú Óvoda és
„A szó, mint
Bölcsıde
kapcsolattartó erı.”
Fehérlófia
31. Tolnai
Sportegyesület
Tarisznyások
Környezetismereti
Versenye

70.000,- Ft

50.000,- Ft
70.000,- Ft

50.000,- Ft

70.000,- Ft
30.000,- Ft

50.000,- Ft

80.000,- Ft
30.000,- Ft
100.000,- Ft
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Baka István Általános
Iskola

Kincskeresı
Alkotótábor
Összesen:
Maradvány:

65.000,- Ft
1.880.000,- Ft
390.000,- Ft

2. A bizottság 730.000,- Ft értékben az alábbi
alapítványok
által
benyújtott
pályázatok
támogatását javasolja a Közgyőlésnek:
-

-

-

-

-

-

-

Kinyújtott Kéz Alapítvány – Lovasterápia:
100.000,- Ft
Belvárosi Ifjúságért Alapítvány – Belvárosi
Cserkészek 2011. évi nyári táborozása:
70.000,- Ft
Sportélmény Alapítvány – Atléták BietigheimBissingenben:
50.000,- Ft
„Segíts rajtam” Hátrányos Helyzetőekért
Alapítvány – Útkeresı Klub, Ágyszínház, MT,
Mobil Zenés Irodalmi Színpad
120.000,- Ft
Nyitott Világ Alapítvány – Interkulturális
tábor:
100.000,- Ft
Egészségért Alapítvány – Kábítószerellenes
Világnap 2011. Szekszárdi városi rendezvénye:
70.000,- Ft
Egészségért Alapítvány – STOPI-MAGHÁZ
program – Csellengı Gyerekek hétvégi
menedéke:
50.000, -Ft
Egészségért Alapítvány – Kortársakkal
közösen a drogok ellen:
30.000,- Ft
Egészségért Alapítvány – Szülıklub a
gyermekek droghasználatának megelızésért:
30.000,- Ft
Keresztény Nevelésért Alapítvány – „Legjobb
védekezés a gondolkodás”:
50.000,- Ft
Tolna
Megyei
Gyermek
és
Ifjúsági
Közalapítvány – táborozás Bautzenben:
60.000,- Ft

3. A
bizottság
az
Egészségért
Alapítvány
„Kortársakkal
közösen
az
egészségesebb
táplálkozásért” címő pályázatát a Közgyőlésnek
nem javasolja támogatni.
4. A bizottság az alábbi pályázatokat nem támogatja:
- Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió
(IV.453/2011.)
- IPPON Karate Egyesület (VI.552/2011.)
5. A bizottság az Ifjúsági Kereten megmaradt
összeget, azaz 390.000,- Ft-ot átcsoportosítja a
Tartalék Keretre.
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6. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodások elkészítésére, és a
támogatási összegek átutalására.
Határidı: 2011. június 28.
6. pont tekintetében: 2011. július 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett
szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet
meghatározásáról szóló 28/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(164. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Ismerteti az elıterjesztést.
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:
106/2011 (VI.28.) HB határozat
Az
önkormányzati
fenntartású
közoktatási
intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért
fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról,
valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló
rendelet módosítása
(164. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja az önkormányzati fenntartású
közoktatási
intézményekben
igénybe
vett
szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak
megállapításáról, valamint
a sajátos helyzet
meghatározásáról szóló rendelet módosításának
tervezetét.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
6. napirendi pont:
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi osztályaira, csoportjaira
(161. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Ismerteti az elıterjesztést.
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:
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107/2011 (VI.28.) HB határozat
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2011/2012.
tanévi osztályaira, csoportjaira
(161. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat a nevelési-oktatási
intézmények
2011/2012.
tanévi
osztályaira,
csoportjaira” címő elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont:
Javaslat a közoktatási intézmények fenntartására kötött társulási megállapodások módosítására
(159. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést.
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:
108/2011 (VI.28.) HB határozat
Javaslat közoktatási intézmények fenntartására
kötött társulási megállapodások módosítására
(159. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat közoktatási
intézmények
fenntartására
kötött
társulási
megállapodások módosítására” címő elıterjesztés
határozati javaslatát.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
8. napirendi pont:
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
(160. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést.
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:
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109/2011 (VI.28.) HB határozat
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények alapító
okiratainak módosítására
(160. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat a nevelési-oktatási
intézmények alapító okiratainak módosítására” címő
elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
9. napirendi pont:
Megállapodás Tolna Város Önkormányzatával közoktatási feladat ellátására
(162. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést. Tájékoztatja a bizottságot, hogy Tolna Város
Önkormányzatához hasonlóan idıközben Bogyiszló és Fácánkert Önkormányzatok is jelezték, hogy
náluk is lenne pár tanuló, akiket szeretnék, ha a Baka István Általános Iskola Gyógypedagógiai
Tagozata át tudna venni. Erre tekintettel Bogyiszló, és Fácánkert Községek Önkormányzataival is
feladat-ellátási szerzıdés kell kötni. A közgyőlési elıterjesztést ezért ezzel ki fogják egészíteni. Kéri a
bizottságot továbbá, hogy a feladat-ellátási megállapodás 2.5. pontjának a törlésével együtt javasolja a
feladat-ellátási megállapodás elfogadását a Közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
110/2011 (VI.28.) HB határozat
Megállapodás Tolna Város Önkormányzatával
közoktatási feladatok ellátására
(162. számú elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Megállapodás Tolna Város
Önkormányzatával
közoktatási
feladatok
ellátására” címő
elıterjesztést
az alábbi
módosításokkal:
- Tolna
Város
Önkormányzatával
kötött
megállapodás 2.5. pontja kerüljön törlésre
2. A bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy adja
jóváhagyását Bogyiszló Község, és Fácánkert
Község
Önkormányzatával
kötendı
megállapodásokhoz is.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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10. napirendi pont:
A Garay János Általános Iskola és AMI, illetve a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány
között létrejövı bérleti szerzıdés jóváhagyása
(167. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést.
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:
111/2011 (VI.28.) HB határozat
A Garay János Általános Iskola és AMI, illetve a
Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány között
létrejövı bérleti szerzıdés jóváhagyása
(167. számú elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja a „Garay János Általános Iskola és
AMI, illetve a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai
Alapítvány között létrejövı bérleti szerzıdés
jóváhagyása” címő elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
11. napirendi pont:
A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások jóváhagyása
(172. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést.
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:
112/2011 (VI.28.) HB határozat
A nevelési és oktatási intézmények, valamint a
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási
megállapodások jóváhagyása
(172. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja „A nevelési és oktatási
intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı
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feladat-ellátási megállapodások jóváhagyása” címő
elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

12. napirendi pont:
Javaslat közoktatási, és szakszolgálati feladatok
megállapodások módosítására
(168. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

ellátására

kötött

feladat-ellátási

Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést.
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:
113/2011 (VI.28.) HB határozat
Javaslat közoktatási, és szakszolgálati feladatok
ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások
módosítására
(168. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat közoktatási, és
szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási
megállapodások módosítására” címő elıterjesztés
határozati javaslatát.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

13. napirendi pont:
Beszámoló a Hevesy György Természettudományos Projekt (TÁMOP-3.1.1.-10/2-2010-011)
pályázatról, javaslat a pályázat megvalósításához szükséges technikai álláshelyek biztosítására
(166. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: 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:
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114/2011 (VI.28.) HB határozat
Beszámoló a Hevesy György Természettudományos
Projekt (TÁMOP-3.1.1.-10/2-2010-011) pályázatról,
javaslat a pályázat megvalósításához szükséges
technikai álláshelyek biztosítására
(166. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Beszámoló a Hevesy György
Természettudományos Projekt (TÁMOP-3.1.1.-10/22010-011)
pályázatról,
javaslat
a
pályázat
megvalósításához szükséges technikai álláshelyek
biztosítására” címő elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

14. napirendi pont:
Javaslat a Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történı bıvítésére
(152. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szegedi Emerencia mőszaki ellenır
Szegedi Emerencia: Tájékoztatásul elmondja, hogy az elıterjesztés azért áll két részbıl, mert elıször
a Diákétkeztetési Kft. kezdte el a tornaszoba kialakítására vonatkozó tervezést, amelyben a
Polgármesteri Hivatal nem vett részt. A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési- és Fejlesztési
Igazgatóságához azonban késıbb érkezett egy olyan felkérés, hogy vizsgálják felül a Diákétkeztetési
Kft. által készített elıterjesztést és a mőszaki elıkészítést. Ennek eredményeképpen a mőszaki
tartalmat kiegészítették, és erre vonatkozóan új árajánlatokat kértek be. Kéri a bizottságot, hogy
határozatában erısítsék meg a kiegészített mőszaki tartalom szükségességét. Ezekre a mőszaki
kiegészítésekre azért volt szükség, mert ezek az engedélyezéskor hiányosságként illetve pótmunkaként
jelentek volna meg. Az intézményvezetıvel ezt egyeztette, az intézmény költségvetésében a
kiegészített mőszaki tartalom megvalósítására nincs forrás. A beérkezett árajánlatok is a kiegészített
mőszaki tartalom miatt magasabbak a Diákétkeztetési Kft. által bekért árajánlatoknál.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a bizottság ezzel a kiegészített mőszaki tartalommal javasolja az
elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra. Javasolja továbbá, hogy a bizottság
határozatban nyilvánítsa ki annak fontosságát, hogy a beruházás még a nyár folyamán valósuljon meg.
Véleménye szerint a beruházást nem szabad tovább halasztani, ha szeptemberre el szeretnék készíteni
a tornaszobát.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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115/2011 (VI.28.) HB határozat
Javaslat a Gyermeklánc Óvoda tornaszobával
történı bıvítésére
(152. számú elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat a Gyermeklánc
Óvoda tornaszobával történı bıvítésére” címő
elıterjesztés határozati javaslatát.
2. A bizottság fontosnak tartja, hogy a Gyermeklánc
Óvodában a tornaszoba kialakítására vonatkozó
beruházás az elıterjesztésben foglalt bıvített
mőszaki tartalommal még a nyár folyamán
megvalósuljon.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
15. napirendi pont:
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde medinai tagintézménye 2011/2012. nevelési évi óvodai
csoportjainak létszáma
(írásbeli 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:
116/2011 (VI.28.) HB határozat
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde medinai
tagintézménye 2011/2012. nevelési évi óvodai
csoportjainak létszáma
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, illetve a Kt. 3. számú melléklet II.
rész 7. pontjában foglaltak alapján engedélyezi, hogy a
2. Számú Óvoda és Bölcsıde a 2011/2012. nevelési évi
medinai óvodai csoportjában a maximális 25 fıs
csoportlétszám helyett 28 fıs csoportlétszámmal kezdje
meg a nevelési évet.
Határidı: 2011. június 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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16. napirendi pont:
Javaslat a Tudományos Ösztöndíj és a Mővészeti Ösztöndíj Támogatási Keret felosztására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a Tudományos Ösztöndíj Támogatásra benyújtott két
pályázatot támogassa a bizottság. A támogatási szerzıdésben azonban kössék ki, hogy a támogatás
fejében kötelesek ingyenes elıadást tartani.
Pócs Margit: . Javasolja, hogy Szüle László „Szekszárd város az interneten” címő pályázatát a
Kulturális Keretrıl irányítsák át a Mővészeti Ösztöndíj Támogatási Keretre. Javasolja, hogy Szüle
László pályázatát 30.000,- Ft-tal támogassa a bizottság. Ismerteti a támogatási összegek
vonatkozásában az elızı ülésre készített elıterjesztéshez képest a változásokat
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
117/2011 (VI.28.) HB határozat
A Tudományos Ösztöndíj és a Mővészeti Ösztöndíj
Támogatási Keret felosztása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Tudományos
Ösztöndíj Támogatási Keretbıl és a Mővészeti
Ösztöndíj Támogatási Keretébıl az alábbiak szerint
nyújt támogatást:
A)
-

-

B)
-

-

-

Tudományos Ösztöndíj Támogatás:
Szavári Attila – „Budapesti kutatómunka
PhD diesszetációhoz”, a készülı PhD
disszertációhoz szükséges vidéki kutatások
30.000,- Ft
Dr. habil Gál István László PhD – „A
gazdasági büntetıjog eszközei a gazdasági
válság elleni küzdelemben” Tanulmányút
Freiburgba
30.000,- Ft
Mővészeti Ösztöndíj Támogatás:

Bucsányi Endre – „Mővészet 2011”, új
alkotások (reginoális ill. országos kiállítások)
létrejöttéhez szükséges anyagok, festékek
megvétele
20.000,- Ft
Valkainé Daczó Eszter – „Liszt Ferenc és a
Nık” címő elıadáshoz táncbetétek elkészítése,
Liszt Ferenc életmővének megismertetése a
diákokkal a tánc formanyelvének bevonásával
20.000,- Ft
Szatmári Juhos László – „Alkotás és
Alkotómőhely”, a bor-szobor sorozat újabb
szobrokkal történı kiegészítése, képek festése,
öntöde lefedése
0.000,- Ft
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-

-

-

-

-

-

-

-

Csala Sándor – „Mővészeti tevékenységhez
szükséges anyagok, eszközök beszerzése”,
egyéni és csoportos kiállításokon kiállítandó
képek készítése
20.000,- Ft
Kerekesné Varga Veronika – „Önálló
Szekszárd
témájú
olajfestmény
sorozat
megalkotásához anyagok, eszközök beszerzése”,
önálló kiállításhoz új alkotások készítése
20.000,- Ft
Farkas Éva Eszter – „A zene legyen
mindenkié”, posztgraduális képzésen (Egyesült
Királyság, London) való részvételhez hangszer
teljes körő javítása
35.000,- Ft
Burai Ferenc – „Mővészeti tevékenységhez
eszköz beszerzése”, a városi fellépésékhez
szükséges hangszerek beszerzése
30.000,- Ft
Karácsonyiné Müller Beáta – „Szakmai
elımenetel
feltételeinek
megteremtése”,
továbbképzés részvételi költségei, kotta vásárlás
20.000,- Ft
Wessely Ágnes Emma – „Hangszer és hangszer
kiegészítı beszerzés”, a Szekszárdi Gitár
Kvartettel közös koncertekhez új hangszerek és
hangszer kiegészítı eszközök vásárlása
30.000,- Ft
Ruppert János – „Magyar Virtus c. szoborterv
bronzba vagy alumíniumba öntése”, öntödei
költség, az új szobor bemutatása a pécsi Országos
Kisplasztikai Biennálén és más kiállításon
35.000,- Ft
Dr. Leposa Dezsı – „Szekszárd BRIT és ÍR LPn és CD-n”, regisztrációs díj
30.000,- Ft

2.

A bizottság Szüle László „Szekszárd város az
interneten” címő pályázatát átirányítja a
Kulturális Támogatás Keretrıl, és a Mővészeti
Ösztöndíj Támogatás Keretbıl 30.000,- Ft
támogatásban részesíti.

3.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodások elkészítésére, és a
támogatási összegek átutalására.

Határidı: 2011. június 28.
3. pont tekintetében: 2011. július 15., illetve 2011.
augusztus 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
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17. napirendi pont:
Javaslat a Liszt Emlékév rendezvényeire elkülönített pénzösszeg átcsoportosítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Kulturális Keretre benyújtott pályázatok közül van
9 olyan pályázat, amely kiemelten a Liszt emlékév rendezvényeivel kapcsolatos. Elmondja, hogy
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében a Liszt emlékév
rendezvényeire külön soron különítettek el 3,5 millió Ft-ot. Tekintettel arra, hogy a Kulturális Keretre
ilyen sok pályázat érkezett be, javasolja, hogy a bizottság kérje a Közgyőléstıl, hogy csoportosítson át
a 3,5 millió Ft-os keretbıl a bizottsági keretre 700.000,- Ft-ot. Ezt követıen amint a Közgyőlés
elfogadta azt a költségvetési rendelet módosítást, amelyben ez az átcsoportosítás szerepel, a bizottság
feloszthatja ezt az összeget a Kulturális Keretre benyújtott, Liszt emlékévvel kapcsolatos pályázatok
között. Kéri a bizottságot, hogy fogadja el az ezzel kapcsolatos – ülésen kiosztott – határozati
javaslatot.
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:
118/2011 (VI.28.) HB határozat
A Liszt Emlékév rendezvényeire elkülönített
pénzösszeg átcsoportosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága javasolja a
közgyőlésnek, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a 2011. évi költségvetésrıl
szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet 3.
számú melléklete szerinti kiadási elıirányzaton
elkülönített pénzösszeg keretébıl (307/1/13
elıirányzat alszám) 700 eFt-ot csoportosítson át a
Humán Bizottság 2011. évi bizottsági keretére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
közgyőlés soron következı ülésére beterjesztendı
költségvetési rendelet módosításba építse be a
pénzösszeg átcsoportosítását.
Határidı: 2011. június 28.
2. pont tekintetében: 2011. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı

18. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Kulturális Támogatási Keret felosztására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Javasolja, hogy a Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekar Alapítvány és Szekszárdi Ifjúsági
Fúvószenekar pályázatát a bizottság ne támogassa tekintettel arra, hogy az határidın túl érkezett.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság az elıterjesztésben megjelölt, Liszt emlékévvel kapcsolatos

20

pályázatokat az elızı napirendi pont határozata alapján átcsoportosított összegbıl támogassa.
Javasolja, hogy a bizottság Szüle László pályázatát irányítsa át a Mővészeti Ösztöndíj Támogatás
Keretre.
Csillagné Szánthó Polixéna: Ismerteti a javasolt támogatási összegeket. Javasolja, hogy a Kereten
megmaradt összeget, azaz 85.000,- Ft-ot csoportosítsa át a bizottság Tartalék Keretére.
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:

119/2011 (VI.28.) HB határozat
A 2011. évi Kulturális Támogatási Keret felosztása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Kulturális
Keretbıl a határozat melléklete szerint nyújt
támogatást.
2. A bizottság a Kulturális Keretbıl megmaradt
összeget, azaz 85.000,- Ft-ot átcsoportosítja a
Tartalék keretére.
3. A bizottság a Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekar
Alapítvány és Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar
pályázatát nem támogatja tekintettel arra, hogy az
határidın túl került benyújtásra.
4. A bizottság Szüle László „Szekszárd város az
interneten” címő pályázatát átirányítja a Mővészeti
Ösztöndíj Támogatás Keretre.
5. A bizottság az alábbi pályázókat a Liszt Emlékév
rendezvényeire elkülönített pénzösszegbıl kívánja
támogatni:
-Ifjúsági Unió Szekszárd,
-Liszt Ferenc Pedagógus Kórus,
-Magyarországi Német Színház,
- Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Egyesület,
- Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd,
- Garay János Gimnázium,
- Baky Péter festımővész,
- Nık Szekszárdért Közhasznú Egyesület,
Társadalmi Egyesületek Tolna Megyei
Szövetsége,
- Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete.
6. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdések elkészítésére, és a
támogatási összegek átutalására.
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A Kulturális Keretbıl nyújtott támogatási összegeket a
határozat mellékletét képezı táblázat tartalmazza.
Határidı: 2011. június 28.
6. pont tekintetében: 2011. július 15. illetve 2011.
augusztus 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı

19. napirendi pont:
A 2011. évi Civil Keret pályázati felhívása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Elmondja, hogy annyi változást javasol a tavalyi pályázati felhíváshoz képest, hogy
rendezvények szervezésére ne lehessen pályázni tekintettel arra, hogy rendezvények tekintetében a
Sportkeretre, Ifjúsági Keretre, és a Kulturális Keretre is lehetett pályázni. Javasolja, hogy a Civil
Keretnél csak mőködésre és eszközbeszerzésre lehessen pályázatot benyújtani. A pályázati felhívást a
Szekszárdi Civil Kerekasztallal is egyeztette, akik ezt a változást támogatják. Javasolja továbbá, hogy
a támogatás minimum összege 50.000,- Ft, a maximális összege pedig 250.000,- Ft legyen.
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:

120/2011 (VI.28.) HB határozat
A 2011. évi Civil Keret pályázati felhívása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a mellékelt Civil
Keret pályázati felhívását elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a pályázati felhívás Szekszárdi
Vasárnapban, valamint Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapján való közzétételérıl.
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2011. június 28.
2. pont tekintetében: 2011. július 3.
Felelıs. Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
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További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság nyilvános ülését 11 óra 27 perckor
berekeszti. A bizottság zárt üléssel 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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