SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 83-5/2013.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 2013. március 28-án 8 óra 5 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti
Polgármesteri Tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradtak:

Dr. Horváth Kálmán,
Dr. Hadházy Ákos, és
Horváth Ferenc bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke.
A jegyzı megbízásából: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens,
jegyzıkönyvvezetı.
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzıkönyv-hitelesítınek Dr. Faludiné Uzsoki Valériát válassza meg.
A bizottság 4 igen szavazattal Dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzıkönyvhitelesítınek.
A napirendre vonatkozó módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és
munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(83. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
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2. napirendi pont:
Javaslat a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola,
Kereskedelmi Szakiskola átadás-átvételérıl szóló megállapodás megszüntetésére
(81. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
3. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízására vonatkozó
pályázati felhívás közzétételére
(72. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
4. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetıi pályázati felhívás ütemtervére
(10. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
5. napirendi pont:
A Comenius Általános Iskola igazgatójának támogatási kérelme
(13. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
Javaslat Ágoston Piroska Mővészeti Ösztöndíjra benyújtott pályázatának felhasználási
és elszámolási határidıre vonatkozó módosítására
(11. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdés és civil kapcsolatok referense
7. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és
munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(83. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnay Gábor osztályvezetı: Elmondja, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzat milyen
módosításokat tartalmaz a Humán Bizottság feladat- és hatáskörével kapcsolatosan.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A közgyőlésnek elfogadásra javasolja a rendelet
tervezetet.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 32/2013. (III. 28.) határozata
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló rendelet módosításáról,
valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend)
módosításának jóváhagyásáról
(83. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló rendelet módosítást, valamint Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend
és munkarend) módosításának jóváhagyására vonatkozó elıterjesztés
határozati javaslatát.
Határidı: 2013. március 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
2. napirendi pont:
Javaslat a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola,
Kereskedelmi Szakiskola átadás-átvételérıl szóló megállapodás megszüntetésére
(81. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A közgyőlésnek elfogadásra javasolja az elıterjesztés
határozati javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 33/2013. (III. 28.) határozata
a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola,
Kereskedelmi Szakiskola átadás-átvételérıl szóló megállapodás
megszüntetésérıl
(81. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági
Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola átadás-átvételérıl szóló
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megállapodás megszüntetésére vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2013. március 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
3. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízására vonatkozó
pályázati felhívás közzétételére
(72. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Röviden ismerteti az elıterjesztést. Kiemeli,
hogy az elıterjesztés mellékletében a felhívásban elınyként került feltüntetésre a vezetıi
gyakorlat, a jogszabály szerint azonban ez kötelezı feltétel, ezért azt egy sorral feljebb fogják
szerepeltetni. Elmondja, hogy a pályázati felhívás a Kulturális Közlönyben kerül közzétételre,
amely azt jelenti, hogy 4-6 hét múlva jelenik meg a kiírás. Elmondja, hogy lehet sürgısségi
megjelentetést kérni, de annak díja 19.000,- Ft. A sürgısségi megjelentetés esetén a pályázati
felhívás már április közepén megjelenhet a közlönyben.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elég komoly feltételeket ír elı a jogszabály, de ezt el kell
fogadniuk. A közgyőlésnek elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozati javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 34/2013. (III. 28.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízására vonatkozó
pályázati felhívás közzétételérıl
(72. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízására
vonatkozó pályázati felhívás közzétételére vonatkozó elıterjesztés határozati
javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2013. március 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
4. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetıi pályázati felhívás ütemtervére
(10. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde, valamint a
Gyermeklánc Óvoda pályázati felhívásáról van szó az elıterjesztésben. Egyebekben nem
kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottságnak az elıterjesztés határozati javaslatát
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 35/2013. (III. 28.) határozata
magasabb vezetıi pályázati eljárás helyi ütemtervérıl
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a 2013. évben esedékes magasabb vezetıi megbízások
elıkészítésére vonatkozó pályázati eljárás mellékelt helyi ütemtervét
jóváhagyja.

2.

A bizottság felkéri a Humán Osztályt, hogy az érintett intézmények (2.
Számú Óvoda, Gyermeklánc Óvoda) számára küldje meg a pályázati
eljárás ütemtervét, és a szükséges intézkedéseket megtéve kísérje
figyelemmel annak végrehajtását.

Határidı: 2013. április 10., illetve
2013. június 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
5. napirendi pont:
A Comenius Általános Iskola igazgatójának támogatási kérelme
(13. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Kiegészítésként elmondja, hogy az
önkormányzat eddig támogatásban részesítette a nem önkormányzati fenntartásban lévı
városi általános iskolákat is, de tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak már nem feladata
az általános iskolai ellátás, csak az óvodai ellátás biztosítása, ezért az idei évben már nem
támogatják ezeket az iskolákat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Comenius általános iskola tudomása szerint óvodát és
családi napközit is mőködtet. Nem tudnák valahogy mégis támogatni az intézményt?
Majnay Gábor osztályvezetı: A Gazdasági Igazgatóság vezetıjével, valamint Ács Rezsı
alpolgármester úrral való egyeztetés alapján elmondja, hogy anyagi forrás hiányában az
önkormányzat nem tudja a kérelmet támogatni, de a jövıbeni támogatási lehetıségeket
átgondolhatják.
Halmai Gáborné bizottsági tag: Elfogadja, hogy a bizottság most nem tudja ezt a kérelmet
támogatni, de javasolja, hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat az intézménnyel a jövıbeni
támogatási lehetıségekkel kapcsolatosan.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Egyetért a javaslattal. Megfogalmazza a határozati
javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 36/2013. (III. 28.) határozata
a Comenius Általános Iskola igazgatójának támogatási kérelmérıl
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Comenius Általános Iskola igazgatójának támogatási
kérelmét jelenleg nem tudja támogatni.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságának vezetıjét, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a
Comenius Általános Iskola vezetıjével a jövıbeni együttmőködés
lehetıségeirıl.

Határidı: 2013. március 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
6. napirendi pont:
Javaslat Ágoston Piroska Mővészeti Ösztöndíjra benyújtott pályázatának felhasználási
és elszámolási határidıre vonatkozó módosítására
(11. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdés és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Nem kívánja az elıterjesztést
kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság támogassa Ágoston Piroska
kérelmét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 37/2013. (III. 28.) határozata
Ágoston Piroska Mővészeti Ösztöndíjra benyújtott pályázatának
felhasználási és elszámolási határidıre vonatkozó módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága Ágoston Piroska Mővészeti Ösztöndíjra benyújtott pályázatra
vonatkozó kérelmére a szerzıdésben foglaltak alapján a felhasználási
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határidıt 2013. november 30-ig, az
2013.december 31-ig meghosszabbítja.

elszámolási

határidıt

pedig

Határidı: 2013. március 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
7. napirendi pont:
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 8 óra 30 perckor
berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
Jogi és bizottsági referens, jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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