SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 110-17/2012.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2012.
december 27-én 9 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Dr. Hadházy Ákos,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria, és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradtak:

Halmai Gáborné,
Dr. Horváth Kálmán, és
Horváth Ferenc bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
A jegyzı megbízásából:
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi
jegyzıkönyvvezetı.

és

bizottsági

referens,

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére
„Az I. Béla Gimnázium kérelme” címő, „A Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért
Közhasznú Alapítvány felhasználási és elszámolási határidı módosítás iránti kérelme” címő, „A Gemenc
Judo Klub Egyesület felhasználási és elszámolási határidı módosítás iránti kérelme” címő, a „Garay
napok rendezvénysorozatra elkülönített pénzösszeg” címő, a „Bizottsági kereten lévı pénzösszegek
átcsoportosítása”, a „Tartalék Kereten lévı pénzösszegek felhasználása” címő szóbeli elıterjesztéseket.
Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
A napirendre vonatkozó további 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
ZÁRT ÜLÉS:
1. napirendi pont:
Javaslat a sióagárdi és a szedresi óvodák intézményvezetıinek megbízására
(299. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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NYILVÁNOS ÜLÉS:
2. napirendi pont:
Javaslat többcélú intézmények alapító okiratának, illetve társulási megállapodásoknak a
módosítására
(298 sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
3. napirendi pont:
Javaslat köznevelési intézmények átadás-átvételével
meghozatalára
(306. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

kapcsolatos

munkáltatói

döntések

4. napirendi pont:
Az I. Béla Gimnázium kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
5. napirendi pont:
A Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány felhasználási és
elszámolási határidı módosítás iránti kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
6. napirendi pont:
A Gemenc Judo Klub Egyesület felhasználási és elszámolási határidı módosítás iránti kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
7. napirendi pont:
Garay napok rendezvénysorozatra elkülönített pénzösszeg
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
8. napirendi pont:
Bizottsági kereten lévı pénzösszegek átcsoportosítása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
9. napirendi pont:
Tartalék Kereten lévı pénzösszegek felhasználása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı

A bizottság a zárt ülést követıen 9 óra 7 perctıl nyilvános ülésen folytatja a munkáját.
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2. napirendi pont:
Javaslat többcélú intézmények alapító okiratának, illetve társulási megállapodásoknak a
módosítására
(298 sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: 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:
184/2012. (XII.27.) HB határozat
Javaslat a többcélú intézmények alapító okiratának,
illetve társulási megállapodásának a módosítására
(298. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat többcélú intézmények
alapító okiratának, illetve társulási megállapodásának a
módosítására” címő elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2012. december 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
3. napirendi pont:
Javaslat köznevelési intézmények átadás-átvételével
meghozatalára
(306. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

kapcsolatos

munkáltatói

döntések

Majnay Gábor: Elmondja, hogy technikai dolgozókkal nem volt probléma a szekszárdi önkormányzat
tekintetében, mert ezek a dolgozók korábban már kiszervezésre kerültek. Egyedül az I. Béla
Gimnáziumnál van két portás és egy gondnok, akiket nem vesz át a Klebersberg Intézményfenntartó
Központ. Az elıterjesztésben foglaltak szerint a portások átkerülnének a KT-Dinamic Nonprofit Kft.
állományába, a gondnok pedig a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. állományába.
Csillagné Szánthó Polixéna: 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:
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185/2012. (XII.27.) HB határozat
Javaslat köznevelési intézmények átadás-átvételével
kapcsolatos munkáltatói döntések meghozatalára
(306. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat köznevelési
intézmények
átadás-átvételével
kapcsolatos
munkáltatói
döntések
meghozatalára”
címő
elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2012. december 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
4. napirendi pont:
Az I. Béla Gimnázium kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Az ülés elıtt kiosztásra került a kérelem, amelyben az I. Béla Gimnázium igazgatója
kéri, hogy a bizottság engedélyezze, hogy a gimnázium a Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatásból
kapott támogatásból 10.000,- Ft-ot a támogatási szerzıdésben meghatározott céltól eltérıen, a
megrendezett versenyhez hasonló könyvek beszerzésére fordítson.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság az I. Béla Gimnázium kérelmét támogassa.
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:
186/2012. (XII.27.) HB határozat
Az I. Béla Gimnázium kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága az I. Béla
Gimnázium kérelmét támogatja, és engedélyezi, hogy a
gimnázium a Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési
Támogatásból kapott támogatásból 10.000,- Ft-ot a
támogatási szerzıdésben meghatározott céltól eltérıen,
a megrendezett versenyhez hasonló könyvek
beszerzésére fordítson.
Határidı: 2012. december 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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5. napirendi pont:
A Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány felhasználási és
elszámolási határidı módosítás iránti kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Az ülés elıtt kiosztásra került a kérelem, amelyben a Gemenci Nagydíjért és a
Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány kéri, hogy a 2012. évi Gemenci Nagydíj
megrendezésére kapott támogatás tekintetében a bizottság az elszámolási határidıt 2013. január 31.
napjára módosítsa.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges
Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány kérelmét támogassa.
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:
187/2012. (XII.27.) HB határozat
A Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges
Kerékpárosokért
Közhasznú
Alapítvány
felhasználási és elszámolási határidı módosítás
iránti kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága – a Gemenci
Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért
Közhasznú Alapítvány kérelmére – a 2012. évi
Gemenci Nagydíj megrendezésére kapott támogatás
tekintetében az elszámolási határidıt 2013. január 31.
napjára módosítja.
Határidı: 2013. január 31.
Felelıs. Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
6. napirendi pont:
A Gemenc Judo Klub Egyesület felhasználási és elszámolási határidı módosítás iránti kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Az ülés elıtt kiosztásra került a kérelem, amelyben a Gemec Judo klub kéri, hogy a
bizottság a Sportkeretbıl kapott 350.000,- Ft összegő támogatás tekintetében a felhasználás határidejét
2013. május 31. napjára, az elszámolás határidejét pedig 2013. június 15. napjára módosítsa.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Gemenc Judo Klub kérelmét támogassa.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és
a következı határozatot hozta:
188/2012. (XII.27.) HB határozat
A Gemenc Judo Klub Egyesület felhasználási és
elszámolási határidı módosítás iránti kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága – a Gemenc Judo
Klub Egyesület kérelmére – a Sportkeretbıl kapott
350.000,- Ft összegő támogatás tekintetében a
felhasználás határidejét 2013. május 31. napjára, az
elszámolás határidejét pedig 2013. június 15. napjára
módosítja.
Határidı: 2013. május 31. illetve 2013. június 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
7. napirendi pont:
Garay napok rendezvénysorozatra elkülönített pénzösszeg
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Elmondja, hogy a bizottság a Garay napok rendezvénysorozatra elkülönített 600.000,Ft-ot. Ebbıl a bizottság két határozattal egyszer 350.000,- Ft, és egyszer 80.000,- Ft támogatásról döntött,
így ezen a kereten maradt 170.000,- Ft. Tekintettel arra, hogy a Garay napok rendezvénysorozat áthúzódik
a 2013. évre, ezt a 170.000,- Ft-ot célszerő lenne nem felhasználni az idei évben, hanem a jövı évi
rendezvények költségeire fordítani. A Gazdasági Igazgatóság vezetıjének tájékoztatása szerint van arra
lehetıség, hogy ezt az összeget a következı évre átvigye a bizottság, de arról most kellene határozatot
hozni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság hozzon határozatot arról, hogy a Garay napok
rendezvénysorozatra elkülönített kereten megmaradt pénzösszeget, azaz 170.000,- Ft-ot a Garay napok
2013. évre áthúzódó rendezvényeinek költségeire kívánja fordítani.
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:
189/2012. (XII.27.) HB határozat
Garay napok rendezvénysorozatra
pénzösszeg

elkülönített

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Garay napok
rendezvénysorozatra elkülönített kereten megmaradt
pénzösszeget, azaz 170.000,- Ft-ot a Garay napok
2013. évre áthúzódó rendezvényeinek költségeire
kívánja fordítani.
Határidı: 2012. december 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

6

8. napirendi pont:
Bizottsági kereten lévı pénzösszegek átcsoportosítása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Elmondja, hogy a bizottság Sportcélú Tartalék Keretén 280.000,- Ft maradt meg.
Javasolja ezt az összeget átcsoportosítani a bizottság Tartalék Keretére.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Sportcélú Tartalék Keretén megmaradt
összeget, azaz 280.000,- Ft-ot csoportosítson át a Tartalék Keretére.
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:
190/2012. (XII.27.) HB határozat
Bizottsági
kereten
lévı
átcsoportosítása

pénzösszegek

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Sportcélú Tartalék
Keretén megmaradt összeget, azaz 280.000,- Ft-ot
átcsoportosít a Tartalék Keretére.
Határidı: 2012. december 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
9. napirendi pont:
Tartalék Kereten lévı pénzösszegek felhasználása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Elmondja, hogy az átcsoportosítást követıen a bizottság Tartalék Keretén 462.000,- Ft
áll rendelkezésre. Az ülés elıtt kiosztásra került a Garay János Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc
Zeneiskolájának kérelme, amelyben a bizottságtól a fafúvós hangszerek javítására kérnek támogatást.
Javasolja továbbá, hogy a Polip Ifjúsági Egyesület keretében mőködı Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat
részére is biztosítson támogatást a bizottság.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Garay János Általános Iskola és AMI Liszt
Ferenc Zeneiskolája részére a fafúvós hangszerek felújítására 200.000,- Ft-ot, a Szekszárdi Ifjúsági
Önkormányzat részére pedig 50.000,- Ft mőködési támogatást biztosítson. Javasolja még, hogy a bizottság
az Unio Box Team részére 100.000,- Ft mőködési támogatást, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
részére pedig 62.000,- Ft támogatást biztosítsanak az ingyenes jégkorcsolya használat biztosítása
érdekében. Külön szeretné megköszönni a Mentálhigiénés Mőhely munkáját a Karácsonyváró
rendezvénysorozat megszervezése tekintetében, és javasolja, hogy a bizottság erre tekintettel az Egyesület
részére 50.000,- Ft támogatást biztosítson.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és
a következı határozatot hozta:
191/2012. (XII.27.) HB határozat
Tartalék Kereten lévı pénzösszegek felhasználása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Tartalék
Kereten lévı összesen 462.000,- Ft-ot az alábbiak
szerint osztja fel:
-

-

-

a Garay János Általános Iskola és AMI Liszt
Ferenc Zeneiskolája részére 200.000,- Ft-ot biztosít
a fafúvós hangszerek felújítására;
a Polip Ifjúsági Egyesület keretében mőködı
Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat részére 50.000,Ft mőködési támogatást biztosít;
az Unio Box Team részére 100.000,- Ft mőködési
támogatást biztosít;
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. részére
62.000,- Ft-ot biztosít az ingyenes jégkorcsolya
használat biztosítása érdekében.

2. A bizottság megköszöni a Mentálhigiénés Mőhely
munkáját a Karácsonyváró rendezvénysorozat
megszervezése tekintetében, és az Egyesület
részére 50.000,- Ft támogatást biztosít.
3. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdések elkészítésére, és a
támogatási összegek átutalására.
Határidı: 2012. december 31.
3. pont tekintetében: 2013. január 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 9 óra 25 perckor berekeszti.
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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