SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/14/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2017. január 30-án (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Babits Mihály Kulturális Központ Remete
termében megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag
Nepp Péter bizottsági tag
Takács Zoltán bizottsági tag
Dr. Máté István bizottsági tag

Távolmaradt:

Pap Máté bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Molnár Kata jegyző
Majnay Gábor osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Vajda László a Szekszárd Városi Lövészklub elnöke

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának elfogadására
(1. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző, Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
2. napirendi pont:
A közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli
források átadásáról és átvételéről szóló, 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata (tervezet)
(26. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának
módosítására
(9. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi munkaterve
(2. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
5. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten pedagógiai programja
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
6. napirendi pont:
Az óvodák nyári nyitvatartási rendje
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárd Városi Lövészklub egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(5. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Vajda László elnök
8. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Gyakorlóóvoda 2016. évi Mecénás Tehetséggondozó támogatás keretből kapott támogatási
összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
A 2017. évre tervezett Sport- és Ifjúsági Eseménynaptár megtárgyalása
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. IV. negyedév)
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
11. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának elfogadására
(1. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző, Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A Szekszárdi Civil Kerekasztal előző
vezetésével több egyeztetést is folytatott az önkormányzat. A korábbi vezető, Ácsné Oláh
Gabriella kérte, hogy a Koncepció tömör, alapkereteket meghatározó, a civilek által könnyen
áttekinthető legyen, ami a sarokpontokat tartalmazza, de ugyanakkor kellő mozgásteret
biztosít az önkormányzatnak és a civil szervezeteknek. A Koncepció az angol mintát veszi
alapul. A szerkezetét tekintve pillanatok alatt megtalálható benne minden tartalmi egység.
Decemberben Ácsné Oláh Gabriella helyett Ferenc Vilmos lett a Civil Kerekasztal elnöke.
Elmondja, hogy az új vezetőség szintén megismerte a Civil Koncepció tervezetét.
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Megköszöni a Polgármesteri Hivatalnak,
hogy megkapta a Civil Koncepció tervezetét. A Koncepció megalkotása előtt szeretett volna
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személyesen is konzultálni a polgármesterrel, de erre nem került sor. Több olyan civil
szervezet is van, amelyek kiemelkedő munkát végeznek, de szerinte a társadalmi
elismertségük nem tükrözi ezt. Munkaköre egész Magyarországra kiterjed. A településeket
járva azt tapasztalta, hogy vannak olyan települések, ahol a civil szervezetek vezetőit a több
évtizedes munkájuk után díszpolgárrá avatják. Véleménye szerint ezt Szekszárdon is meg
kellene fontolni. Elmondja továbbá, hogy ahhoz, hogy a civil szervezetek együtt tudjanak
működni, szükség van arra, hogy hozzájussanak az információkhoz. Megjegyzi, hogy a városi
honlapon egy 2003-as Koncepciót talált csak. Szekszárd város honlapján létre kellene hozni
egy felületet, egy civil infót, ahol a civil szervezetek megfogalmazhatnák az észrevételeiket,
véleményeiket, elképzeléseiket. Szerinte nem elég egy pályázatról levélben értesíteni a civil
szervezeteket, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a levelekre a civil szervezetek elenyésző
része reagál. Valami oka van annak, hogy ez nem működik hatékonyan. A civil szervezetek
vezetőit érdekeltté kell tenni a pályázatokban való részvételhez. Az információkat napi szinten
kell kezelni, és megfelelő módon kell közzétenni. A jövőben való sikeres együttműködéshez
szükség van arra, hogy a civil szervezetek közelebb kerüljenek az önkormányzathoz. E nélkül
nem lehet együttműködésről beszélni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szekszárdon mindenkinek lehetősége van arra, hogy
benyújtsa az ajánlását a díszpolgársághoz. Nem róható fel az önkormányzatnak, hogy a civil
szervezetek vezetői nem lettek díszpolgárok. Az állampolgárok és a civil szervezetek is mindig
időben értesülnek a javaslattétel határidejéről. Azt nem tudja, hogy a polgármesterrel miért
nem tudta a Kerekasztal elnöke felvenni a kapcsolatot. A civil ügyekkel az alpolgármester
foglalkozik. Azt azért tudomásul kell venni, hogy ilyenkor év elején a megszokottnál is több
feladat hárul mind a polgármesterre, mind az alpolgármesterre, ezért kéri az elnök türelmét.
2006 óta önkormányzati képviselő. Azóta hozzá is tartoznak a civil ügyek. Nem ért egyet azzal,
hogy rossz a kapcsolat a civil szervezetekkel, sőt éppen ellenkezőleg úgy fogalmazná meg, hogy
a kapcsolat baráti. Mindig sikerült szót érteniük egymással, a felmerült kérdéseket pedig
megválaszolni. A Koncepciót évente „fel kell öltöztetni”, de ehhez szükség van az összes civil
szervezetre. Ácsné Oláh Gabriella minden civil rendezvényről küldött tájékoztatást, de nem
veti el a civil infóval kapcsolatos gondolatot. Egyébként a Civil Kerekasztalnak az a feladata,
hogy összefogja a civil szervezeteket. Egy emberrel könnyebb felvenni a kapcsolatot, mint az
összes civil szervezettel. A Civil Kerekasztal összefogása nagy feladat, éppen ezért kéri, hogy
legyenek türelmesek egymással.
dr. Molnár Kata jegyző: A Civil Koncepció tervezetét hosszú egyeztetés előzte meg. A tervezet
a korábbi, 2003-as Civil Koncepció bázisára épül, de számos érdemi, konkrét változást is
tartalmaz, különösen az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatban.
Nem ért egyet azzal, hogy a Kerekasztal elnöke problémaként fogalmazta meg, hogy a korábbi
Civil Koncepció 2003-ban készült. Az önkormányzat ugyanis már akkor úgy gondolta, hogy egy
hasznos együttműködésben dolgozik a civil szervezetekkel. Elmondja, hogy az önkormányzat
nem tudja elvállalni a civil szervezetek együttműködésének megszervezését, fórumokat
viszont biztosíthat. A civil infóval kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat nemsokára
létrehoz egy új honlapot, ahol lesz egy rendezvény menüpont is, amihez többen is hozzáférést
kapnak majd. Így a civil szervezetek rendezvényeiről is lehet értesülni.
Majnay Gábor osztályvezető: Az önkormányzatnak jó a kapcsolata a civil szervezetekkel. Ő is
azt tapasztalta, hogy a különböző rendezvényeken a civil szervezetek nem nagyon
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képviseltetik magukat, pedig mindig időben értesülnek róla. Úgy gondolja, hogy a Civil
Kerekasztalnak kellene arról gondoskodnia, hogy a civil szervezetek részt vegyenek a
rendezvényeken, nem pedig az önkormányzatnak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Közel 300 civil szervezet van, de ennek csak a töredéke
aktív. Példaként említi az Állampolgári Részvétel Hetét, amelyen mindig ugyanazok a civil
szervezetek vesznek részt.
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Nem a problémáról kellene beszélni,
hanem a megoldásról. Közösen kell megoldani, hogy a civil szervezetek érdekeltté váljanak.
Ha a civil szervezetekkel jó lenne az együttműködés, akkor már rég ki kellett volna derülni,
hogy miért nem vesznek részt a civil szervezetek a rendezvényeken. A civil infó jó lenne erre
is, mert így egymás közt is tudnának kommunikálni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az, hogy a civil szervezetek nem kommunikálnak egymással,
nem róható fel az önkormányzatnak.
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Nincs arra lehetősége, hogy körülbelül
300 szervezetet egyenként meglátogasson. Elmondja továbbá, hogy sokszor azt tapasztalta,
hogy a rendezvények párhuzamosan zajlanak. A civil infó segíthetne elkerülni a párhuzamos
rendezvényeket.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A tervezet egy fontos lehetőséget
ad a Kerekasztal kezébe a II.2.1. ponttal, amit a vezetőség hatékonyan kell, hogy véghezvigyen.
Az önkormányzat a szorgalmazásnál nem tehet többet, viszont minden tőle telhető segítséget
megad.
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 3/2017. (I. 30.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Civil
Koncepciójának elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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2. napirendi pont:
A közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli
források átadásáról és átvételéről szóló, 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata (tervezet)
(26. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Létezett korábban egy hasonló tartalmú rendelet, ami szerkezetében
és számos ponton is módosításra javasolt, ezért a módosító rendelettervezet helyett egy új
önkormányzati rendelet elfogadását javasolja. Érdemileg túl sok változás nincs, hanem inkább
pontosítások, amik egyértelműbbé, átláthatóbbá teszik a rendeletet. Kötelező önkormányzati
feladatról van szó, a Közgyűlés rendeletben kell, hogy szabályozza a tárgykört. A meglévő
gyakorlatot figyelembe vették a rendelettervezet elkészítésénél: megnézték, hogy milyen
típusú támogatásokat ad most az önkormányzat, ezután pedig pontosítottak a hatásköröket
és az eljárási szabályokat. Sokkal konkrétabban kerültek szabályozásra az egyedi kérelmek,
mert ezekkel kapcsolatban korábban több aggály is felmerült, például ki és milyen összeg
erejéig jogosult dönteni a támogatásról. A tervezet igen részletes útmutatást ad az
elszámolásra is, ami eddig nem volt ilyen alaposan szabályozva. Elmondja továbbá, hogy
támogatási megállapodás minták is részét képezik a rendeletnek.
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 4/2017. (I. 30.) határozata
a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről
szóló
1/2015.
(II.
11.)
önkormányzati
rendelet
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán
Bizottsága
a
közpénzek
felhasználásának
átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának
módosítására
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(9. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A mindenkori intézményvezető automatikusan tagja lesz a
Szekszárdi Települési Értéktár Bizottságnak, a korábbi intézményvezető tagságáról pedig a
Bizottság dönt?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen.
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 5/2017. (I. 30.) határozata
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság szervezeti és
működési szabályzatának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár
Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosítására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi munkaterve
(2. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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 6/2017. (I. 30.) határozata
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2017. évi munkatervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi munkaterve” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten pedagógiai programja
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Olyan passzusok nem kerültek bele a pedagógiai
programba, amelyek többletköltségeket jelentenének. Tartalmi változást pedig nem
tartalmaz.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ha a pedagógiai programban bármilyen változás van, azt
azonnal jelezni kell. Ezért tárgyalja most a bizottság ezt a napirendi pontot. A pedagógiai
program egyébként dr. Horváth Annamária oktatási referensnél megtekinthető.
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 7/2017. (I. 30.) határozata
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten pedagógiai
programjáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont
6. bekezdésének 2. alpontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. egyetért a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergartenmódosításokkal egybeszerkesztett, a 2013. június 21-én
elfogadott, 2016. december 20-án kiegészített- pedagógiai
programjával, az abban foglalt rendelkezéseket jóváhagyja.
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Határidő: 2017. január 30.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
2. felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot juttassa el az óvoda
vezetőjéhez.
Határidő: 2017. február 10.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
Az óvodák nyári nyitvatartási rendje
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A legtöbb szülőnek február 15-ig jeleznie kell, hogy
mikor szeretné nyáron kivenni a szabadságát. Az óvodáknak kötelezettsége eddig az időpontig
tájékozatni a szülőket a nyári nyitvatartásról, ezért kell most tárgyalni ezt a napirendi pontot.
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 8/2017. (I. 30.) határozata
az óvodák nyári nyitvatartásának rendjéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont
1. bekezdésének 4. alpontjában meghatározott átruházott
hatáskörében eljárva
1. jóváhagyja a 2017. évben a Szekszárdi 1. Számú
Kindergarten és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda nyári
nyitvatartási rendjét, illetve az óvodai ellátás szünetelését az
alábbiak szerint:
a) A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
a. Kölcsey ltp. 15. épületében
2017. július 3. – 2017. július 28-ig,
b. Wosinsky Mór ltp. 4. épületében
2017. július 31. – 2017. augusztus 25-ig,
c. Bajcsy-Zsilinszky u. 6. épületében
2017. július 10. – 2017. augusztus 25-ig
szünetel az óvodai ellátás.
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b) A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
a. Perczel Mór u. 2. épületében
2017. június 26. – 2017. július 21-ig,
b. Szent-Györgyi Albert u. 11. épületében
2017. július 24. – 2017. augusztus 18-ig,
c. Óvoda u. 5. épületében
2017. július 10. – 2017. augusztus 18-ig
szünetel az óvodai ellátás.
Határidő:
Felelős:

2017. január 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsát, hogy az ellátás szünetelését az alábbiak
szerint hagyja jóvá a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes
Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde
és
Napközbeni
Gyermekfelügyelet szekszárdi feladat-ellátási helyein:
Az intézmény
a. Mérey u. 37-39. épületében
2017. július 3. – 2017. július 28-ig,
b. Kadarka u. 110. épületében
2017. július 31. – 2017. augusztus 25-ig
szünetel az óvoda, bölcsőde és napközbeni
gyermekfelügyelet ellátás.
Határidő:
Felelős:

2017. február 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. egyetért azzal, hogy a Wunderland Óvodában (Wesselényi
u. 19.) 2017. július 3. – 2017. július 28-ig szünetel az óvodai
ellátás.
Határidő:
Felelős:

2017. január 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. felhívja az intézményvezetőket a nyári nyitvatartási rend
közzétételére, illetve az óvodaépületek zárva tartása idején
felmerülő ellátási igény előzetes felmérésére.
Határidő:
Felelős:

a közzétételre: 2017. február 15.
az előzetes felmérésre: 2017. március 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. felhívja az intézményvezetőket, hogy 2017. szeptemberi
ülésére az ellátási napokra lebontva készítsenek részletes
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kimutatást az egyes óvodák és óvodaépületek nyári
kihasználtságáról.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárd Városi Lövészklub egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Vajda László elnök
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Vajda László, a Szekszárd Városi Lövészklub elnöke: A Szekszárd Városi Lövészklubot a tavalyi
évtől mindenképp eredményesnek tekinti. Sok előrelépést és stabilitást próbáltak eléri ebben
az időszakban, ami elsősorban az edzések stabilitására alapozódott. A megnövelt
edzéslétszám mellett lövészetvezetői képesítéseket is szereztek. Elsősorban fiatal
gyermekeket oktatnak. Jelenleg a Babits Iskola alagsorában tartják az edzéseket. Tervben van,
hogy bővítik az egyesület létszámát, illetve a tevékenységét is. Az utóbbi alatt a tűzfegyveres
lövészetet érti. Elmondja, hogy erre a tevékenységi körre viszont a Babits Iskola alagsora nem
alkalmas. Felvették a kapcsolatot az Országos Sportlövők Egyesületével, valamint megkereste
őket a Honvédelmi Sportegyesület, amely egyesület építi majd az országban a lőtereket. A
megépülő lőterekben mindenképp szeretnének úgynevezett üzemeltetői tevékenységet
folytatni. Ehhez megpróbálják a megfelelő paramétereket előteremteni, ami alatt érti a
lövészetvezetői engedélyeket. Jelenleg is keresnek tűzfegyveres lövőket. A Lisztes völgyi
lőtéren lenne lehetőségük edzeni, de sajnos évek óta nem történt itt anyagi ráfordítás, ami
miatt a lőtér állapota egyre csak romlik, illetve az ott karbantartói feladatokat végző Balogh
László is beköltözött az 50 méteres lőtér folyosójára arra hivatkozva, hogy erre megkapta az
engedélyt.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Erre biztos, hogy nem kapott engedélyt.
Vajda László, a Szekszárd Városi Lövészklub elnöke: Ezt a lőteret csak nyáron szokták
használni. A Honvédelmi Sportegyesület, illetve a Minisztérium szemlét foganatosított a
helyszínen. A szemle alapján ők is azon az állásponton vannak, hogy máshol kellene
megépíteni a lőteret. Azt az információt kapta, hogy egy olyan területre lenne szükség, ami az
önkormányzat tulajdonában van a lakóövezettől körülbelül 250 méterre, 100 méter x 100
méter nagyságú helyen. Esetleg egy már meglévő, nem használt épület is megfelelő lehetne.
Kéri a bizottságot, hogy ebben majd támogassa az egyesületet. Úgy gondolja, hogy nagy igény
van a lövészetre, ezért kellene minél előbb megépülnie a lőtérnek. Szeretnék toborozni az
iskolákban a gyermekeket a lövészetre. A Babits Iskolával már fel is vették a kapcsolatot ez
ügyben, a többivel pedig tervezik. Elmondja, hogy ha az iskolák szakköröket hoznának létre,
akkor ott kiderülne, ha egy gyermek tehetséges, és utána az egyesület színeiben lehetne
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versenyeztetni. Ezen kívül megemlíti még, hogy pályázatokat is keresnek azért, hogy fejlesszék
az egyesületet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztés tartalmazza a pécsi eredményeket,
valamint azt is, hogy sajnos a versenyekre való eljutást az egyesület nem tudja biztosítani.
Milyen verseny volt az, ahova nem sikerült eljutni?
Vajda László, a Szekszárd Városi Lövészklub elnöke: Egy Székesfehérváron megrendezésre
kerülő versenyre. Sajnos a szülők nem tudják anyagilag vállalni a gyermekek eljuttatását
valamennyi versenyre. A pécsi egyesületnek például van egy saját céges autója, egy kisbusza,
amivel az egyesület bármilyen versenyre el tudja vinni a versenyzőket. Ők sajnos nem élveznek
ilyen jellegű támogatást. Ha a bizottság ebben tudna segíteni, akkor azt nagyon megköszönné.
A törvénymódosítások következtében az egyesület szeretné az alapszabályát a PTK-hoz
igazítani. Ez ügyben több jogászt is megkerestek már, de ez a költség most nem fér bele az
egyesület költségvetésébe. Ha ehhez tudna még a bizottság segítséget nyújtani, annak nagyon
örülne.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Javasolja a Civil Információs Centrum
felkeresését. Sándor Tamást kellene keresni, és ő majd eligazítást nyújt arra vonatkozóan,
hogy ki foglalkozik ezzel. A Centrum vagy ingyen végzi a tevékenységet, vagy nagyon
megfizethető áron. A buszkérdéssel kapcsolatban javasolja, hogy az egyesület írjon egy
kérvényt a jegyzőnek. Teljesen térítésmentesen nem fogja az önkormányzat odaadni a
kisbuszt, de valamilyen kedvezményt biztos, hogy tud biztosítani. De időben kell jelezni, mert
nagy igény van a buszra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
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 9/2017. (I. 30.) határozata
a Szekszárd Városi Lövészklub működéséről és terveinek
bemutatásáról szóló szakmai beszámoló jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a Szekszárd Városi Lövészklub egyesület
szakmai beszámolóját.
Határidő: 2017. január 30.
12
0130jkv

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna Humán
Bizottság elnöke

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a
jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert
kíván.
Határidő: 2017. január 30.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna Humán
Bizottság elnöke
3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő: 2017. január 30.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna Humán
Bizottság elnöke
8. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Gyakorlóóvoda 2016. évi Mecénás Tehetséggondozó támogatás keretből kapott támogatási
összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A pénz már megérkezett az egyetemhez, viszont
az egyetem költségvetése januárban zárolva van, ezért nem utalta még ki a pénzt az iskolának.
Az igazgató tájékoztatása szerint az utalásra február 15-ig sor kerül.
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 10/2017. (I. 30.) határozata
a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda 2016. évi
Mecénás Tehetséggondozó támogatás keretből kapott
támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
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27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva engedélyezi a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula
Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda
kérelmére, hogy a 2016. évi Mecénás Tehetséggondozó Keretből
kapott összegek felhasználási idejét 2017. február 28-ig,
elszámolási határidejét 2017.március 31-ig meghosszabbítsa:
-

VI/B/575-28/2016. – 2. évfolyam – 42.500-, Ft
VI/B/575-29/2016. – 4. évfolyam – 20.000-, Ft
VI/B/575-30/2016. – 5-6. évfolyam – 70.000-, Ft
VI/B/575-31/2016. – 7. évfolyam – 55.000-, Ft
VI/B/575-38/2016. – 8-9-10. évfolyam – 25.000-, Ft
VI/B/575-39/2016. – 9-10. évfolyam – 102.500-, Ft
VI/B/575-40/2016. – HELIKON – 25.000-, Ft

Határidő:
Felelős:

2017. január 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
A 2017. évre tervezett Sport- és Ifjúsági Eseménynaptár megtárgyalása
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Az eseménynaptár folyamatosan frissül. Ez azt
jelenti, hogy havonta megküldi a sport-és ifjúsági szervezeteknek és a polgármesteri
kabinetnek is, illetve a Sportközponttal is folyamatosan tartani fogja a kapcsolatot, azért, hogy
a szervezetek tájékozódjanak arról, hogy milyen események vannak a városban. Elmondja,
hogy nehéz elérni a szervezeteket, emailben körülbelül harmadszorra szoktak válaszolni.
Vannak persze olyan szervezetek, akik mindig időben válaszolnak, és meg is küldik az
eseményeiket. A rendezvények a városi honlapra is felkerülnek és a Sportközpontéra is.
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 11/2017. (I. 30.) határozata
a 2017. évre tervezett Sport- és Ifjúsági Eseménynaptár
megtárgyalásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
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pont 5. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a melléklet szerinti Sport- és Ifjúsági
Eseménynaptár tartalmát.
Határidő: 2017. január 30.
Felelős: Csillagné Szánthó
Bizottság elnöke

Polixéna

Humán

2. felhívja
Humánszolgáltatási
Igazgatóság
igazgatóságvezetőjét, hogy gondoskodjék az
eseménynaptár havi frissítéséről, valamint annak
megjelenéséről Szekszárd Város honlapján.
Határidő: 2017. folyamatosan
Felelős: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. IV. negyedév)
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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 12/2017. (I. 30.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az átruházott hatáskörben hozott – 2016.
október 1. – 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozó –
bizottsági határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. január 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

11. napirendi pont:
Egyebek
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Majnay Gábor osztályvezető: A bizottság tavaly is év elején kezdte el a Kiemelkedő
Művészetért Együttesek meghallgatását, amire tekintettel várhatóan két héten belül ülést fog
tartani a bizottság.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszöni a tájékoztatást.
További napirendi pont nem lévén az ülést 9 óra 19 perckor berekeszti.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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