SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/77-1/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2018. február 22-én (csütörtökön) 13 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Műszaki Tárgyalójában megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

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

Ülés közben érkeztek:

Zaják Rita bizottsági tag
Pap Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Majnay Gábor osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
dr. Berka Fanni jogász
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 13 órakor 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 Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(60. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
(tervezet)
(55. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) és a 6.
függelék jóváhagyására
(49. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
4. napirendi pont:
Javaslat „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi Babits Mihály
Általános Iskola területén megvalósuló kézilabda munkacsarnokra vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyására
(47. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász
5. napirendi pont:
Az óvodák 2018/2019. nevelési évi beíratási felhívása
(39. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde álláshelyeinek bővítése
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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7. napirendi pont:
Az OLC T-TRANS Gemenc Judo Klub Egyesület támogatási kérelme
(62. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
8. napirendi pont:
A 2017. évi Civil keret elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelmek
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
9. napirendi pont:
Az Art Contact Mozgásszínház 2017. évi Kiemelkedő Művészeti Együttes támogatásának
elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelem
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
10. napirendi pont:
A Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége 2017. évi Kulturális Keret pályázati
elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelme
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
11. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Gyakorlóóvoda 2017. évi Mecénás Tehetséggondozó támogatás keretből kapott támogatási
összeg elszámolási határidejének módosítása
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
12. napirendi pont:
Egyebek
____________________________________________________________________
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(60. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztés mellékletének táblázatában van egy olyan
sor, amely az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és hasznosításából származó bevételre vonatkozóan tartalmaz adatot.
Értékesítésről is lehet beszélni, vagy csak hasznosításról?
dr. Molnár Kata jegyző: Értékesítést is tervez az önkormányzat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Lehet már tudni, hogy mit szeretne értékesíteni az
önkormányzat?
dr. Molnár Kata jegyző: Az Ipari Park vonatkozásában van ingatlanértékesítési szándéka az
önkormányzatnak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A táblázatban van egy olyan sor is, ami a tárgyi eszköz és az
immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából
származó bevételre vonatkozik. Ez mit jelent pontosan?
dr. Molnár Kata jegyző: Ez a cégektől származó bevételekre vonatkozik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bírság-, pótlék, és díjbevétel empirikus számot jelent?
dr. Molnár Kata jegyző: 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 13/2018. (II. 22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek
költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyásáról
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:

2018. február 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
(tervezet)
(55. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztés részletesen tartalmazza azokat a tervezési elveket,
amelyekre a Polgármesteri Hivatal munkavállalói figyelemmel voltak az előkészítés során. Az
idei évi költségvetési rendelet nagy hangsúlyt fektet a családok támogatására. A hivatal a
kormányzati programhoz kapcsolódóan igyekezett mindent a családok támogatása köré
szervezni. Elmondja, hogy a már meghirdetett fejlesztési programok is ehhez az elvhez
illeszkednek. Nagyon sok bölcsődei és óvodai fejlesztésre is sor kerül idén, továbbá az
önkormányzat a sport és az egészségügyi fejlesztésekre is koncentrálni fog. A hivatal
megvizsgálta a különböző ellátásokat is azért, hogy kiderüljön, hogy van-e lehetőség ezeknek
az ellátásoknak a bővítésére. A Humánszolgáltatási Igazgatóság vezetője jelezte, hogy a
minimálbér emelésével együtt változnak a jövedelemhatárok, aminek következtében egy
jelentős réteg kiesne a szociális támogatásokból. A rendelettervezet előkészítése során
kiderült, hogy a jogosultsági határok emelésére van lehetőség. Az ezzel kapcsolatos
előterjesztést a Közgyűlés tárgyalni fogja, de a fedezet szerepel a rendelettervezetben. A
tervezetben megfogalmazásra került továbbá a lakhatási támogatás emelése is, amely 3.000
forintról 5.000 forintra emelkedne. Fontosnak tartja kiemelni azt, hogy a törvényi
elvárásoknak megfelelően működési hiányt nem tartalmaz a rendelettervezet. Működési
többletről viszont lehet beszélni, ami azt jelenti, hogy a működési bevételek meghaladják a
működési kiadásokat. Ez egy nagyon kedvező állapot, és ez a működési többlet finanszírozni
tudja a fejlesztési hiányt. A fejlesztési bevétel ugyanis valamennyivel kevesebb, mint a
fejlesztési kiadás. Az ellátásokat, a jelenleg működő ellátórendszert és az intézményi
rendszert biztonságosan tudja működtetni az önkormányzat. Az intézmények tekintetében ki
kell emelni a személyi juttatásjárulék előirányzatot. Mindenki előtt ismeretes, hogy idén is
egy elég jelentős minimálbér, illetve garantált bérminimum emelés valósult meg. Azoknál az
intézményeknél, ahol a dolgozóknak sajnos a döntő többsége garantált bérminimumon van,
vagy minimálbéren, ott ez az emelés egy nagyon jelentős személyi juttatás járulék emelést
jelent a költségvetésben. Ez főleg a szociális ágazatra vonatkozik. A szociális központban
körülbelül 40 millió forinttal emelkedik a személyi juttatás előirányzata. Ehhez a várakozások
szerint fog kapcsolódni egy állami támogatás, de a költségvetési rendelettervezetben nem a
támogatás teljes összegével számoltak. A hivatal kiszámolta a jubileumi jutalmakat is,
valamint az intézményi vezetőkkel több körös egyeztetéseket folytatott. Az intézményi
fejlesztési kiadások a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Igazgatóság költségvetésében
szerepelnek, nem az intézményekében. A TOP-os és a Modern Városok Programnak is vannak
olyan fejlesztései, amelyek az intézményekkel kapcsolatosak. Létszámbővítésre nem kerül
sor, csak a feladat átvételhez kapcsolódóan. Az önkormányzat a Közgyűlés korábbi
döntésének megfelelően átveszi a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-től az intézményi
karbantartási feladatokat, továbbá a mosodai feladatokat. Emiatt két intézménybe kerülnek
át a mosónők, ami összesen négy és fél létszámhely bővítést jelent. Összességében viszont ez
spórolást jelent, mert olcsóbban tudja ellátni ezt a feladatot az önkormányzat így, mint
kiszervezéssel. A Polgármesteri Hivatalba pedig a karbantartók kerülnek át, akik a Munka
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Törvénykönyve hatálya alá fognak tartozni. Ez öt fős létszámnövekedést eredményez. Az
előterjesztés mellékletében pontosításra szorul a 15. melléklet. A mellékletben ugyanis a
január 8-i oszlopban szerepel az öt fős létszámnövekedés, nem a március 1-jeinél. A
Humánszolgáltató Központnál ugyanennél a táblázatnál hat létszámhely-bővülés szerepel, de
valójában csak négyről van szó.
Pap Máté bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 13 óra 09 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztés 56-57. oldalán kétszer szerepelnek a
városüzemeltetési feladatok, és nem azonosak mindenhol a számok. Melyiket kell jónak
tekinteni?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az első változat a jó.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztés ötödik mellékletében a III.3. pontnál mit
jelent a „szám.létszám” kifejezés?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Számított létszám.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 14/2018. (II. 22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetési rendeletéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési rendeletének tervezetét a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) és a 6.
függelék jóváhagyására
(49. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztés a létszámtábla vonatkozásában javításra szorul. A
Gazdasági Igazgatóságon belül van a Pénzügyi Osztály és a Számviteli Osztály. A helyes létszám
a Pénzügyi Osztály tekintetében 23, a Számviteli Osztály tekintetében pedig 11 lesz. A hivatal
összlétszáma 192 főről 197 főre emelkedik, az előző napirendi pontnál elmondottak alapján.
A többi esetben belső átcsoportosításra kerül sor. A Városfejlesztési és Üzemeltetési
Osztályon létrejönne újra az osztályvezetői státusz, de ez sem jelent majd létszámbővülést.
Az Anyakönyvi Osztály kapna még egy főt, tekintettel arra, hogy az osztályon dolgozók nagyon
le vannak terhelve.
Pap Máté bizottsági tag: Egy évvel ezelőtt megszűntetésre került az osztályvezetői állás, most
pedig újra be lesz töltve. Mi az oka annak, hogy ilyen rövid időn belül újra vissza lesz állítva?
dr. Molnár Kata jegyző: A pályázatok kezelésénél át kell szervezni a munkát, tekintettel arra,
hogy megnövekedett az új projektet száma. Éppen ezért az előterjesztés javaslatot tartalmaz
arra vonatkozóan, hogy a Stratégiai Tervezési Osztály a Jogi Igazgatóságról kerüljön át a
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Igazgatóságra. Ezen az igazgatóságon így eggyel növekedne
az osztályok száma, ami miatt az igazgatóságvezető már nem tudná ellátni az osztályvezetői
feladatokat is.
Pap Máté bizottsági tag: A Stratégiai Tervezési Osztály vezetővel együtt kerül át az
igazgatóságra?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, de attól még ott is lesz igazgatóságvezetői feladat.
Pap Máté bizottsági tag: Ez tíz hónappal ezelőtt még nem volt előrelátható?
dr. Molnár Kata jegyző: Akkor még nem.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 15/2018. (II. 22.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata és a 6. függelék jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendeletet módosításáról szóló
rendelettervezetet, valamint az előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
Javaslat „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi Babits Mihály
Általános Iskola területén megvalósuló kézilabda munkacsarnokra vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyására
(47. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász
dr. Berka Fanni jogász: Ismerteti az előterjesztést.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Mikor kezdődik az építkezés?
dr. Berka Fanni jogász: Júniusban.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 16/2018. (II. 22.) határozata
a „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola területén
megvalósuló
kézilabda
munkacsarnokra
vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a „Látvány-csapatsport
támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi Babits Mihály
Általános
Iskola
területén
megvalósuló
kézilabda
munkacsarnokra vonatkozó együttműködési megállapodás
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Az óvodák 2018/2019. nevelési évi beíratási felhívása
(39. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 17/2018. (II. 22.) határozata
az óvodák 2018/2019. nevelési évi beíratási felhívásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága „Az óvodák 2018/2019. nevelési évi beíratási
felhívása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde álláshelyeinek bővítése
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 18/2018. (II. 22.) határozata
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes ÓvodaBölcsőde álláshelyeinek bővítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont
4. bekezdésének 5. alpontjában meghatározott átruházott
hatáskörében eljárva
1. Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási Tanácsának a Szekszárdi 2. Számú Óvoda
szekszárdi feladat-ellátási helyén működő munkahelyi
bölcsődei csoportja álláshelyei számának 2018. január 19
0222jkv

jétől 0,5 álláshellyel történő megemelésére vonatkozó
tervezett döntését támogatja;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az álláshely
költségének az intézmény költségvetésébe történő
beépítéséről, s a 2018. évi költségvetési rendeletet így
terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Az OLC T-TRANS Gemenc Judo Klub Egyesület támogatási kérelme
(62. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 19/2018. (II. 22.) határozata
az OLC-TRANS Gemenc Judo Klub Egyesület támogatási
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága „Az OLC-TRANS Gemenc Judo Klub Egyesület
támogatási kérelme” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
A 2017. évi Civil keret elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelmek
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
10
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelmek támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 20/2018. (II. 22.) határozata
a 2017. Civil Keret pályázat elszámolásával kapcsolatos
módosítási kérelmekről
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 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. a Fitt Lesz Sportegyesület kérelmére támogatja, hogy a 2017.
évi Civil Keretből elnyert teljes összeg elszámolását bérleti
díjra módosítsa;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. a Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesület kérelmére
támogatja, hogy a 2017. évi Civil Keretből elnyert összeg
elszámolását bérleti díjon kívül közüzemi díjra (gázdíjra)
módosítsa;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. a Szekszárdi Fitt Fiatalok Sportegyesület kérelmére, hogy a
2017. évi Civil Keretből elnyert összeg (100.000,- Ft)
felhasználási idejét 2018. március 31-ig, elszámolási
határidejét 2018. április 15-ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Az Art Contact Mozgásszínház 2017. évi Kiemelkedő Művészeti Együttes támogatásának
elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelem
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
11
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Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A kérelmező nagyon súlyos
családi problémára hivatkozva kéri az elszámolási határidő meghosszabbítását.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 21/2018. (II. 22.) határozata
az Art Contact Mozgásszínház 2017. évi Kiemelkedő Művészeti
Együttes
támogatásának
elszámolásával
kapcsolatos
módosítási kérelméről
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 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva az Art Contact Mozgásszínház kérelmére a 2017. évi
Kiemelkedő Művészeti Együttes támogatása címen elnyert
összeg (110.000,- Ft) felhasználási határidejét 2018. március 15ig, elszámolási határidejét 2018. március 31-ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2018. március 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
A Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége 2017. évi Kulturális Keret pályázai
elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelme
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 22/2018. (II. 22.) határozata
a Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége 2017.
évi Kulturális Keret pályázat elszámolásával kapcsolatos
módosításáról
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 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva a Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége
kérelmére támogatja, hogy a 2017. évi Kulturális Keret
pályázatán elnyert összeg (40.000,-Ft) felhasználását az A8 soron
16.200 Ft-ra módosítsa.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

11. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Gyakorlóóvoda 2017. évi Mecénás Tehetséggondozó támogatás keretből kapott támogatási
összeg elszámolási határidejének módosítása
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Zaják Rita bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 13 óra 22 perckor. Jelen van 7 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelmek támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 23/2018. (II. 22.) határozata
a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda 2017. évi
Mecénás Tehetséggondozó támogatás keretből kapott
támogatási összeg elszámolási határidejének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13
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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 2017. évi Mecénás Tehetséggondozó Keretből
kapott összegek elszámolási határidejét 2018. március 31-ig
meghosszabbítsa:
- VI/B/663-20/2017. – 1. évfolyam – 30.000-, Ft
- VI/B/663-21/2017. – 3. évfolyam – 42.500-, Ft
- VI/B/663-22/2017. – 6. évfolyam – 20.000-, Ft
- VI/B/663-23/2017. – 6-7. évfolyam – 85.000-, Ft
- VI/B/663-24/2017. – 7. évfolyam – 20.000-, Ft
- VI/B/663-25/2017. – 8-9. évfolyam – 40.000-, Ft
- VI/B/663-28/2017. – 10. évfolyam és Együttes – 127.500-,Ft
- VI/B/663-29/2017. – Fiú labdarúgócsapat – 20.000-, Ft
Határidő:
Felelős:

2018. március 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

12. napirendi pont:
Egyebek
Majnay Gábor osztályvezető: Tájékoztatja a bizottság tagjait arról, hogy a Szekszárdi
„Fősővárosi” Kör február 24-ére rendezvényt szervez. A rendezvénnyel kapcsolatos
tájékoztatót átadja a bizottság tagjainak.
További napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 13 óra 27 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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