SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-14/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2016. november 21-én (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

Ülés közben érkezett:

Dr. Máté István bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Pap Máté bizottsági tag
Zaják Rita bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Tamási Anna igazgatóságvezető
Majnay Gábor osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Kelemen Mariann beruházási és műszaki ügyintéző
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 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 4 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Majnay Gábor osztályvezető: Javasolja, hogy a Bizottság a „Javaslat a beérkezett kérelmek
támogatására” napirendi pont keretei között tárgyalja meg a Máltai Szeretet Szolgálat és a
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör kérelmét, továbbá javasolja, hogy a bizottság
vegye le napirendjéről a „Szakmai beszámoló a Tolnai Tájak Íjász Egyesület működéséről és
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terveinek bemutatásáról”, valamint a „Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros
Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról” tárgyú előterjesztéseket.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(344. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési
intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek
átadás-átvételéről szóló megállapodás elfogadásáról
(348. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt, HIM-HF16 kódszámú pályázat
benyújtására
(340. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
4. napirendi pont:
A FITT Lesz Sportegyesület támogatási kérelme
(101. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
Módosítási javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra beérkező pályázat
elbírálására
(103. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
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6. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda pedagógiai programja
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
7. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására
(105. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
ZÁRT ÜLÉS:
8. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Edzője 2016.” díj adományozására
(335. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Sportolója 2016.” díj adományozására
(336. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Büszkesége 2016.” kitüntető cím adományozására
(337. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
11. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(344. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A módosítás oka és indoka elfogadható.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság korábbi ülésén
átcsoportosított 200.000 forint pénzeszközt a Humán Bizottság keretére. Az előterjesztés
szöveges része nem tartalmaz erre vonatkozó utalást, viszont az előterjesztés kettes számú
mellékletében az átcsoportosítás látható. A Bizottság tehát rendelkezhet a 200.000 forint
sorsáról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 190/2016. (XI. 21.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési
intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek
átadás-átvételéről szóló megállapodás elfogadásáról
(348. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Dr. Máté István bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 8 óra 32 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az intézmények állami működésbe vételéről van szó. Arról
is szó van, hogy a Garay Általános Iskola épülete, ami eddig a Vagyonkezelő Kft. tulajdonában
volt, most átkerül az önkormányzathoz, leegyszerűsítve utána az átadás-átvételt. Az átadásra
január 1-jén kerül sor, amit megelőz egy leltározás. Erre a leltározásra mikor kerül sor?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az idén teljes körű leltározási kötelezettsége van az
önkormányzatnak. A tényleges leltár december 1-eje előtt nem indulhat meg.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Leltározó bizottság kerül felállításra?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kik lesznek a tagjai?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Erről még nem született döntés, de várhatóan tagok lesznek
az intézményvezetők, valamint a hivatal részéről az ott dolgozó gazdasági ügyintéző, és a
leltározásért felelős ügyintéző. Ezen kívül a hivatalnak lehetősége van arra is, hogy kérje
szakértő részvételét a leltározásban. Itt főként az informatikusokra kell gondolni.
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 191/2016. (XI. 21.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett
köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő,
a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek
átadás-átvételéről szóló megállapodásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe
vételével
összefüggő,
a
feladatellátáshoz
kapcsolódó
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon,
jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás
elfogadásáról” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt, HIM-HF16 kódszámú pályázat
benyújtására
(340. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: November 3-án megnyílt egy pályázati lehetőség első világháborús
témában, mely hadisírok, hősi sírok, emlékparkok, illetve emlékművek felújítására ad
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lehetőséget. Az önkormányzat önerőből már fordított egy összeget az alsóvárosi temetőben
levő emlékmű rendbe tételére, viszont a pályázati pénzből még további fejlesztéseket lehetne
ott megvalósítani: a meglévő homokkő táblákat mészkőtáblára cserélni, illetve kapcsolódó
kertészeti munkákat lehetne elvégezni. Ennek a szakmai tartalomnak a pontos kimunkálása
még egyeztetés alatt van. A pályázat benyújtásához szükség van közgyűlési határozatra.
Elmondja továbbá, hogy ez a pályázat kimerülésig él: van egy kétmilliárd forintos keretösszeg,
ami a rendelkezésre áll a pályázóknak. Önerő nem szükséges a pályázathoz.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztés tételesen tartalmazza a felújításra
vonatkozó adatokat: 100.000 forintba kerülne egy hadisír felújítása. Összesen 70 darab hadisír
van, ami azt jelenti, hogy hét millió forintra lenne szükség.
Frey Tímea osztályvezető: Az előterjesztésben a hadisírok felett van a műszaki tartalomnál a
táblacsere, a bejáratnál térképpel jelzett információs tábla, illetve sövényesítés a kerítés
helyett, és a zöldfelület gondozás. A főépítész és a kertész tájékoztatása szerint a hadisírok
nemrég rendbetételre kerültek, ezért nem biztos, hogy az elnyerhető pénzösszeget a sírokra
kellene költeni, inkább a táblacserére és a növényesítési munkálatokra. Kérdésként
megfogalmazták már, hogy az öt millió forintos összeghatár vonatkozik-e az önkormányzatra,
de a kérdésre még nem érkezett válasz, ezért tartalmazza az előterjesztés azt, hogy a javasolt
műszaki tartalom még egyeztetés alatt áll.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A sírok és a tábla között mi az összefüggés?
Frey Tímea osztályvezető: Az emlékművön vannak táblák, amelyek igen rossz állapotban
vannak. Ezeket szükséges lenne mészkőtáblára cserélni.
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 192/2016. (XI. 21.) határozata
az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt,
HIM-HF16 kódszámú pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek
felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum által kiírt, HIM-HF16 kódszámú pályázat benyújtására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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4. napirendi pont:
A FITT Lesz Sportegyesület támogatási kérelme
(101. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság 80.000 forint összegű
támogatást biztosítson a FITT Lesz Sportegyesület részére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 193/2016. (XI. 21.) határozata
a FITT Lesz Sportegyesület támogatási kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a FITT Lesz Sportegyesület támogatási
kérelmére 80.000 Ft összeggel támogatja a FITT Nap fellépőinek
díjazását a 2016. évi Sportcélú Tartalékkeret terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a FITT Lesz Sportegyesület részére készítse elő
a támogatási megállapodást, valamint felkéri a Gazdasági
Igazgatóságot a támogatási összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2016. november 21.
2. pont tekintetében:2016. december 15.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2.pont tekintetében:
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Módosítási javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra beérkező pályázat
elbírálására
(103. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 194/2016. (XI. 21.) határozata
a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra beérkező pályázat
elbírálására vonatkozó módosításról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bizottsága a
Mecénás Tehetséggondozó Támogatás keretből 10.000-, Ft-ot
átcsoportosít a Bizottság Tartalékkeretére.
Határidő:
Felelős:

2016. november 21.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda pedagógiai programja
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Majnay Gábor osztályvezető: Az intézményvezető a pedagógiai programot megküldte az
önkormányzatnak. Ezt követően az oktatási referens megnézte a tartalmát, és megvizsgálta,
hogy nem ütközik-e jogszabályba. Ezt követően kisebb kiegészítéseket fogalmazott meg,
amelyekről egyeztetett az intézményvezetővel.
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 195/2016. (XI. 21.) határozata
a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda pedagógiai programjáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a közgyűlés Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete 1.
melléklet 2. pont 6. bekezdésének 2. alpontjában kapott
felhatalmazással a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda –
módosításokkal egybeszerkesztett, 2016. október 6-án elfogadott
– pedagógiai programjával egyetért, az abban foglalt
rendelkezéseket elfogadja.
2. A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot juttassa el az
óvoda vezetőjéhez.
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Határidő:
Felelős:

2016. november 21.
a 2. pont tekintetében: 2016. november 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására
(105. 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: A Hungarovox Bt. esetében a bizottságnak nem áll
módjában támogatást biztosítani. A Római Katolikus Plébánia kérelmével kapcsolatban
javasolja, hogy a bizottság a jövő évi keretéből nyújtson támogatást. Javasolja továbbá, hogy
a bizottság részesítse a Mészöly Miklós Emléknap szervezőit 57.150 forint összegű
támogatásban, a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskört 200.000 forint összegű
támogatásban, a Máltai Szeretet Szolgálatot pedig 275.000 forint összegű támogatásban.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 196/2016. (XI. 21.) határozata
beérkezett kérelmek támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a 2016. évi Tartalék Kerete terhére az alábbi
támogatásokat ítéli meg:
Sorszám Kérelmező/javaslat
tevő
1.
Mészöly
Miklós
emléknap szervezői

2.

Tárgy
(támogatandó cél)
2017. január 19én
megrendezendő
Mészöly Miklós
Emléknap
meghívójának
nyomdai költsége
Szekszárd-Újvárosi a Társaskör 70 év
Római
Katolikus feletti tagjainak
Társaskör
karácsonyi

Megítélt
támogatás
57.150,- Ft

200.000,Ft
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3.

ajándékcsomag
osztása
Magyar
Máltai „Szegények
275.000,Szeretetszolgálat
karácsonya”
Ft
Dél-Dunántúli
gyűjtési akció
Régió
Szekszárdi
Csoportja
összesen: 532. 150 forint

2. A Hungarovox Bt. kérelmét a bizottságnak nem áll módjában
támogatni.
3. A Római Katolikus Plébánia kérelmére a bizottság a 2017. évben a
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadását
követően visszatér.
4. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére és a támogatások átutalására.
Határidő: 1-2. pont tekintetében: 2016. november 21.
3. pont tekintetében: 2016. november 30.
4. pont tekintetében: 2016. december 9.
Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Majnay Gábor osztályvezető: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. augusztus 17-i ülésén
tárgyalta a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör kérelmét, amelyhez az igényelt
200.000 forint összegű támogatást is megítélte volna, viszont a jegyző felhívta figyelműket
törvényességi szempontokra, így a bizottság nem hozhatott döntést abban a kérdésben.
Lehetősége volt viszont arra, hogy az igényelt összeget átcsoportosítsa a Humán Bizottság
keretére, és arra, hogy a döntést a Humán Bizottságra bízza.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárd-Újvárosi Római
Katolikus Társaskör részére biztosítson 200.000 forint összegű támogatást a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság által átcsoportosított összegből a Társaskör Szüreti báljának és
felvonulásának lebonyolításával kapcsolatban keletkezett költségeihez.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 197/2016. (XI. 21.) határozata
a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör kérelméről
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
kérelmét megtárgyalta, és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság bizottsági
keretéből átcsoportosításra kerülő 200.000 forinttal hozzájárul a
Társaskör Szüreti báljának és felvonulásának lebonyolításával
kapcsolatban keletkezett költségeihez.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére és a támogatások átutalására.
Határidő:

1. pont tekintetében: 2016. november 21.
2. pont tekintetében: 2016.december 9.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 8 óra 47 perckor berekeszti. A
Bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
Ellenjegyezte:

dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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