SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/77-11/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2018.
szeptember 24-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

dr. Máté István bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

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
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági
jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

referens,

Rühl Gizella, a VÍZ’P’ART Közalapítvány kuratóriumi alelnöke

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 jegyzőkönyvhitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 4 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet a
bizottság 4 igen szavazattal elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet a
bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Beszámoló a VÍZ’P’ART Közalapítvány 2017. évi működéséről
(212. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Meghívott: Rühl Gizella kuratóriumi alelnök
2. napirendi pont:
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet
egyes függelékeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására (tervezet)
(227. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(232. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Javaslat az „Ovi-Sport Pálya felújítása Szekszárd” programhoz kapcsolódó önerő biztosításáról
(240. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
5. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása”
című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása
(239. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
6. napirendi pont:
Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására
(210. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
7. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Település Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának
módosítására
(215. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna, a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
8. napirendi pont:
Köznevelési szerződés megkötése „Az Én Ovim” Alapítvánnyal
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(208. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
9. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd - ahol élünk” ismeretterjesztő kiadvány értékesítésére
(214. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
10. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. II. negyedév)
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
ZÁRT ÜLÉS:
11. napirendi pont:
Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi
Tagintézménye)
(209. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
_____________________________________________________________
1. napirendi pont:
Beszámoló a VÍZ’P’ART Közalapítvány 2017. évi működéséről
(212. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Meghívott: Rühl Gizella kuratóriumi alelnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a VÍZ’P’ART Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány)
kuratóriumi alelnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Rühl Gizella, a VÍZ’P’ART Közalapítvány kuratóriumi alelnöke: Sajnos a Közalapítványnak az elmúlt év
nagyon nehéz volt, ugyanis az egyik kuratóriumi tag, Lányi Péter, elhunyt. Ezen kívül több olyan
haláleset is történt, amely érzelmileg nagyon megviselte a kuratórium tagjait. Ennek ellenére folytatták
tovább a Szabó Dezső művészeti ösztöndíj meghirdetését, illetve az ösztöndíjasok kiállítását. Volt még
két kiállításuk a Garay Ákos születésének 150. évfordulójára meghirdetett Garay év kapcsán. Januárban
Pakson tartottak kiállítást, ahol elsősorban magángyűjteményekből származó képeket mutattak be,
illetve volt egy kiállítás a Vajdahunyad Várában a Mezőgazdasági Múzeum szervezésében. Ez utóbbi
rendezvényen Lovas Csilla tartott egy előadást, és ő maga is részt vett a záróünnepségen.
Dunaföldváron a Városi Könyvtárban bemutatták báró Schell József Antal vadászfestő munkáját,
valamint Bonyhádon a Solymár Imre Városi Könyvtárban népszerűsítették a kiadásukban megjelent
vagy az általuk is támogatott és forgalmazott művészeti albumokat. Itt szeretné megjegyezni, hogy, ha
a városnak partnerajándékra van szüksége, akkor nagyon szép kiadványaik vannak. Van egy művészeti
albumuk Szabó Dezső festőművész életéről és munkásságról, egy Czencz János festőművész életéről
és munkásságáról, van egy könyvük, amely a Bazsonyi Aranyról szól, és van egy rajzokkal illusztrált
antológiájuk, amely a borokkal hozható összefüggésbe.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Közalapítvány éves bevétele igen alacsony.
Rühl Gizella, a VÍZ’P’ART Közalapítvány kuratóriumi alelnöke: Igen, ráadásul az éves kamatok is
csökkentek. Úgy emlékszik, hogy a Közalapítványnak körülbelül négymillió forint összegű pénzeszköze
van lekötve. Ez után az összeg után mindössze 11.622 forintot kaptak banki kamatként. El szeretné
még mondani, hogy Bíró Annamária szekszárdi fazekas halálának 20. évfordulójára a decsi tájházban
sikerült berendezniük egy emlékszobát. Nagy öröm volt számára, hogy Annamária szülővárosából,
Makóról is eljött a múzeumigazgató az átadásra. Egy kicsit sajnálta, hogy Szekszárd városból senki nem
képviseltette magát az átadón. Horváth Imre nevelt lánya pár évvel ezelőtt adott kis szobrokat. Van
arra lehetőség, hogy ezek a szobrok visszakerüljenek a hivatalba?
dr. Máté István bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 8 óra 37 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ennek utána kell nézni. 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 123/2018. (IX. 24.) határozata
a VÍZ’P’ART Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Beszámoló a VÍZ’P’ART Közalapítvány 2017. évi
működéséről” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet
egyes függelékeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására (tervezet)
(227. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztés terjedelméből is látható, hogy több függelék módosítására is
szükség van. A módosítások egy része személyi jellegű. Dr. Mezei László lemondott képviselői
mandátumáról, ez a tény azonban még nem lett átvezetve a rendelet függelékében. A rendelet
függeléke tartalmazza a Szekszárdi Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak felsorolását is. Heinek Ottó
halálával Krémer György került be a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületébe. A múlt héten
sor került egy választási bizottsági ülésre, amelyen megszületett a mandátumról szóló döntés. A
megbízó levél átadására ezen a héten kerül sor. A közgyűlés csütörtöki ülésén fog döntés születni a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság új tagjáról. Az új utcanév elnevezések kapcsán a választókerületek
utcanévjegyzékét tartalmazó függelék is pontosításra kerül. Ezen kívül történt néhány
feladatátcsoportosítás a Polgármesteri Hivatalban is, mely az Ügyrendben átvezetésre kerül.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Fuksz völgyet külön kell írni, míg a Gulyásvölgyet egybe.
dr. Molnár Kata jegyző: Jelzi, hogy utánanéz ennek.
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 124/2018. (IX. 24.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet egyes függelékeinek, valamint a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet egyes függelékeinek,
valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(232. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A 21,4 milliárd forintos főösszeg hogyan változott?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Korábban 19,8 milliárd forint volt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ez a különbség miből adódik?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az értékpapír vásárlásokkal kapcsolatban már a bizottság korábbi
ülésein is jelezték, hogy lehetőséget kaptak arra, hogy a Modern Városok Program egyelőre nem
használt pénzeszközeit lekössék. Először 700 millió forint kötöttek le, majd még 1,4 milliárd forintot,
így jelenleg 2,1 milliárd forint van lekötve. A kamat mértéke állampapírok vonatkozásában 1,5% körül
van. Másfél héttel ezelőtt ránézett a kamat összegére, amely akkor hat millió forint volt. Elmondja,
hogy ilyenkor kerül elszámolásra a közfoglalkoztatottak támogatása is. Az önkormányzat ugyanis a
közfoglalkoztatottak bérének és járulékának a 40%-át megkapja az államtól.
További 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 125/2018. (IX. 24.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.

Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
Javaslat az „Ovi-Sport Pálya felújítása Szekszárd” programhoz kapcsolódó önerő biztosításáról
(240. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Perczel Mór utcai óvodában sajnos megsérült az
Ovi-Sport pálya, a vázszerkezetet ugyanis megrogyott és beomlott, így pedig használhatatlanná vált.
A pályát ezért fel kell újítani. A támogató az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány TAO támogatásával és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított önerőből valósítaná meg a pálya
helyreállítását a 2019. évben. Bár csak jövőre kerülne sor a felújításra, az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítványnál már idén kell jelezni ezt a kérelmet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A megrongálódás okával kapcsolatban szándékosságról lehet
beszélni?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az óvoda lefedte a pályát egy hálóval, amely a
ráhulló hó súlya miatt berogyott.
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 126/2018. (IX. 24.) határozata
az „Ovi-Sport Pálya felújítása Szekszárd” programhoz kapcsolódó
önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat az „Ovi-Sport Pálya felújítása Szekszárd”
programhoz kapcsolódó önerő biztosításáról” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása”
című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása
(239. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
Szekszárd- Szedres- Medina Óvodafenntartó Társulással közösen konzorciumot alkotva valósítja meg
ezt a pályázatot. Ahogy a projekt megy előre, a különböző szolgáltatásokra meg lettek kötve a
szerződések, és a munkálatok el lettek végezve. Ahogy köti az önkormányzat a szerződéseket,
láthatóvá válik, hogy vannak még visszahulló költségei. Ahol vannak még szabad tartalékok, és a
pályázati felhívás másik költségsora engedi ezt rátenni, úgy ezt az összeget át lehet tenni másik
projekttevékenységre. Ezeket kell rendezni a konzorciumi megállapodásban. Építésre sajnos nem
lehet ezt az összeget átcsoportosítani, mert ott vannak korlátok, de közbeszerzésre át lehet
csoportosítani.
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 127/2018. (IX. 24.) határozata
konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról a TOP6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása” című projekt keretében
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú
„Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében
konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására
(210. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Az Aranykönyvi szerkesztőcsoport mindhárom tagjának lejárt a
megbízatása 2018. augusztus 20-án. Némethné László Zsuzsanna visszalépett, míg Németh Judit és dr.
Dobos Gyula jelezte, hogy továbbra is részt vállalna az Aranykönyv szerkesztésében. Az előzetes
egyeztetések szerint Cserna Anna nyugalmazott levéltáros vállalná a megbízatást. Az előterjesztés az
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éves megbízási díjra is tesz javaslatot, 100.000 forintos összegben. Eddig 65.000 forint volt az éves
megbízási díj.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az
Aranykönyv szerkesztésére Cserna Annát, Németh Juditot és dr. Dobos Gyulát kérje fel. A szerkesztők
éves megbízási díját 100.000 forint összegben javasolja megállapítani.
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 128/2018. (IX. 24.) határozata
az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Aranykönyv
szerkesztésére Cserna Annát, Németh Juditot és dr. Dobos Gyulát kérje
fel. A bizottság a szerkesztők éves megbízási díját 100.000 forint
összegben javasolja megállapítani.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Település Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának
módosítására
(215. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna, a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Iskolásoknak volt egy pályázati lehetősége. A Garay János
Gimnázium és a Bezerédj István szakképző Iskola tanulói írtak Mattioni Eszterről, Garay Jánosról és
Mészöly Miklósról. A megyei értéktár szerint ezek annyira jó pályamunkák lettek, hogy bekerülhetnek
a megyei értéktárba. Erre tekintettel a települési értéktárba is bevették. Megkérték a tanárokat, hogy
továbbra is buzdítsák a diákokat arra, hogy a továbbiakban is készítsenek ilyen anyagokat. Elmondja,
hogy személyeket nem lehet felvenni az értéktárba, csak életműveket.
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 129/2018. (IX. 24.) határozata
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési
szabályzatának módosításáról
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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:

2018. szeptember 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
Köznevelési szerződés megkötése „Az Én Ovim” Alapítvánnyal
(208. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: „Az Én Ovim” Alapítvánnyal kötött köznevelési megállapodás augusztus
31-i hatállyal megszűnt. Az óvodavezető egyeztetett a Humán Osztállyal a megállapodásról. A
jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a hivatal megkérte a járási hivatal véleményét is.
A járási hivatal vezetője szerint a köznevelési szerződésben foglaltak összhangban vannak az
intézmény működési engedélyében meghatározottakkal és a szerződés megfelel a jogszabályban
foglaltaknak.
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 130/2018. (IX. 24.) határozata
köznevelési szerződés megkötéséről „Az Én Ovim” Alapítvánnyal
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Köznevelési szerződés megkötése „Az Én Ovim”
Alapítvánnyal” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd - ahol élünk” ismeretterjesztő kiadvány értékesítésére
(214. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Lehet-e tudni arról valamit, hogy eddig hány darab példányt sikerült
értésesíteni.
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Majnay Gábor osztályvezető: A Tourinform Iroda múlt héten hétfőn jelezte, hogy 42 darab könyvet
és 15 darab munkafüzetet értékesített. A megyei könyvtár nyolc darab könyvet, a múzeum pedig 16
darab könyvet értékesített.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az intézmények hány példányt kapnak?
dr. Molnár Kata jegyző: 850 darab könyvet és 1.200 darab munkafüzetet.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A hivatalban is volt árusítás.
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, a bemutatóhoz kapcsolódóan. Szép számban értékesítette a hivatal is a
könyvet, de ez a kedvezményes vásárlás lehetősége azóta megszűnt. Most már csak a bizományosi
szerződéseken keresztül a Tourinform Iroda, a megyei könyvtár és a múzeum értékesíti a könyvet.
Elmondja, hogy a környékbeli településekről is nagy az érdeklődés a könyv iránt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az iskolák létszámarányosan kapják meg a könyveket?
Majnay Gábor osztályvezető: Igen. Elmondja, hogy a kiszállítás már meg is történt.
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 131/2018. (IX. 24.) határozata
a „Szekszárd-ahol élünk” ismeretterjesztő kiadvány értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a „Szekszárd-ahol élünk” ismeretterjesztő
kiadvány értékesítésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. II. negyedév)
(76. 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 132/2018. (IX. 24.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága az átruházott hatáskörben hozott – 2018. április 1. – 2018.
június 30. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 9 óra 02 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:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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