SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 110-13/2012.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2012. szeptember 24-én 9 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradtak:

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

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens,
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Tamási Anna osztályvezetı.
A jegyzı megbízásából:
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívott:

Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök 9 órakor a bizottság ülését megnyitja.
A napirendre vonatkozó módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
A Delta Fitness edzıterem elhelyezésére vonatkozó helyszíni szemle
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról tervezet)
(209. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
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3. napirendi pont:
Döntés köznevelési intézmények jövıbeni mőködtetése kapcsán
(206. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
4. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, valamint a
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának
módosítására
(204. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
5. napirendi pont:
Városi fenntartású középiskolák 2013/2014. tanévi létszám- és profilmódosítási terve
(205. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
Javaslat a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 kódszámú, „Közoktatási intézmények szerepbıvítése, újszerő
intézményi együttmőködések kialakítása” címő pályázaton való részvételre
(199. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól - I. forduló (tervezet)
(203. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
8. napirendi pont:
Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(189. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
9. napirendi pont:
Javaslat bizottsági kereten lévı pénzösszeg átcsoportosítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
10. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálására
(12elot84 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
11. napirendi pont:
Javaslat pedagógiai-szakmai szolgáltatás igénybevételére benyújtott kérelmek elbírálására
(12elot85 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
12. napirendi pont:
Javaslat a Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatási Keret felosztására
(12elot86 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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13. napirendi pont:
Beszámoló a 2012. II. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
14. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
A Delta Fitness edzıterem elhelyezésére vonatkozó helyszíni szemle
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna: Kéri Horváth Ferencet, hogy ismertesse a helyszíni szemlén felvázolt
lehetıségéket.
Horváth Ferenc: A helyszíni szemle alapján véleménye szerint két lehetıség van. Az egyik, hogy
meg kell osztani azt a termet, ahol a Delta Fitness edzıterem van. A másik megoldás pedig az, hogy a
jelenleg karbantartó helyiséget át kell alakítani, és oda átmehetne a Delta Fitness Edzıterem. Az
biztos, hogy a súlyemelés csak ebben a teremben lehet, a konditerem jobban mozgatható. A
sportcsarnok mindenképpen jól jár azzal, hogy két egyesület is használja az edzıtermet. Ha azonban a
súlyemelık jobb berendezést hoznak, akkor akár még konkurenciát is jelenthetnek a Delta Fitness
Edzıterem számára.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: Véleménye szerint mindenképpen megoldást kell találni arra, hogy
mindkét egyesület helyet kapjon a sportcsarnokban. Ha a súlyemelık esetleg hátrányos helyzető
gyerekeket is be tudnak vonni, akkor azt mindenképpen támogatni kell. Úgy általában az a véleménye,
hogy azt a sportot kell támogatni, amelybe minél több gyereket lehet bevonni. A sportcsarnoknak
melyik lenne a jobb megoldás?
Csillag Balázs: Neki az a jobb megoldás, amelybıl több bevétel származik. A karbantartó helyiség
átalakítása is jó megoldás lenne, ha megtérülne, de véleménye szerint annak az átalakítása nagyon
sokba kerülne.
Csillagné Szánthó Polixéna: Úgy gondolja, hogy ebben a bizottság most sem tud döntést hozni. Az
biztos, hogy a súlyemelı egyesületet csak abban a teremben lehet elhelyezni, ahol jelenleg a Delta
Fitness konditerem van. Javasolja, hogy a bizottság kérje fel Csillag Balázst, hogy a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft. vezetıjével egyeztetve készítsen egy kalkulációt a konditerem más helyszínen
történı elhelyezésére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
124/2012. (IX.24.) HB határozat
A Delta Fitness edzıterem elhelyezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága felkéri Csillag
Balázst, a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatóját,
hogy a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. vezetıjével
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egyeztetve készítsen egy kalkulációt a konditerem
más helyszínen történı elhelyezésére vonatkozóan.
Határidı: 2012. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Csillag Balázs ügyvezetı igazgató
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról tervezet)
(209. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Tamási Anna: Pál József nem tud az ülésen részt venni, ezért röviden ı ismerteti az elıterjesztést.
Halmai Gáborné: A szociális területrıl való átcsoportosítás mibıl ered?
Tamási Anna: Ez tulajdonképpen csak formai módosítás.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a költségvetési rendelet módosításának
tervezetét a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
125/2012. (IX.24.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésérıl szóló rendelet
módosítása (tervezet)
(209. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl szóló rendelet módosításának
tervezetét a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
3. napirendi pont:
Döntés köznevelési intézmények jövıbeni mőködtetése kapcsán
(206. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor: Tekintettel arra, hogy az ülésen Dr. Horváth Annamária nem tud részt venni, röviden
ismerteti az elıterjesztést. Szekszárd Megyei Jogú Város 3000 fı feletti település, tehát nem kell
nyilatkoznia arról, hogy vállalja-e a közoktatási intézmények mőködtetését. Jegyzı asszony azonban
azt kérte, hogy a mőködtetés vállalásáról mégis hozzon a Közgyőlés döntést, hiszen, ha nem tudná
vállalni az önkormányzat az intézmények mőködtetését, arról is döntést kellene hozni.
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Csillagné Szánthó Polixéna: Hogy tudnak a mőködtetés tekintetében döntést hozni, ha a számokat
sem ismerik ezzel kapcsolatosan.
Tamási Anna: Az iskolákra vonatkozóan készítettek egy kimutatást. Ez alapján úgy néz ki, hogy ha
az állam átveszi a személyes juttatások és az ezzel kapcsolatos járulékoknak a finanszírozását, akkor y
jól jár az önkormányzat. A normatív támogatás ugyanis az intézményeknél 841 millió Ft volt, a
személyes juttatások pedig járulékkal együtt 1 milliárd 267 ezer Ft-ba kerültek. A jogszabályi
változásokból azonban azt is tudni lehet, hogy a helyi adó és illeték bevételekbıl 2013. január 1-jétıl
sokkal többet kell a központi költségvetésbe visszajuttatni. Ez pedig akkora bevétel kiesést fog
jelenteni az önkormányzatnak, hogy az intézmények mőködtetése így többletköltséget fog jelenteni.
De azért nehéz konkrét számokat mondani a mőködtetéssel kapcsolatosan, mert még nagyon sok a
bizonytalanság.
Halmai Gáborné: Ha jól értelmezi, akkor ha az önkormányzat nem vállalja az intézmények
mőködtetését, akkor is kötelezhetik a mőködtetésre.
Tamási Anna: Igen, és ha az önkormányzat nem vállalja az intézmények mőködtetését, akkor
feltételezhetı, hogy nem csak a mostani tudásuk szerinti bevétel megy el, hanem annál több.
Halmai Gáborné: Ezen kívül attól is tartani lehet, hogy az állam majd meghatározza a mőködtetési
feltételeket, de a feltételek megvalósításához szükséges forrást az önkormányzatnak kell fizetnie.
Véleménye szerint biztos, hogy lesznek önkormányzatok, akik a mőködtetést nem fogják tudni
vállalni. Kérdés, hogy lesz-e valamilyen kompenzáció.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az elıterjesztést a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
126/2012. (IX.24.) HB határozat
Döntés köznevelési intézmények
mőködtetése kapcsán
(206. sz. közgyőlési elıterjesztés)

jövıbeni

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Döntés
köznevelési intézmények jövıbeni mőködtetése
kapcsán” címő elıterjesztést a Közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, valamint a
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának
módosítására
(204. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor: Tekintettel arra, hogy az ülésen Dr. Horváth Annamária nem tud részt venni, röviden
ismerteti az elıterjesztést.
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Csillagné Szánthó Polixéna: 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 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
127/2012. (IX.24.) HB határozat
Javaslat a Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, valamint
a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának
módosítására
(204. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Javaslat a
Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény, valamint a Városi
Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okiratának módosítására”
címő elıterjesztés határozati javaslatát a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
5. napirendi pont:
Városi fenntartású középiskolák 2013/2014. tanévi létszám- és profilmódosítási terve
(205. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor: Tekintettel arra, hogy az ülésen Dr. Horváth Annamária nem tud részt venni, röviden
ismerteti az elıterjesztést. Tekintettel arra, hogy a Garay János Gimnáziumban a 8 osztályos képzés az
utóbbi években nem volt sikeres, az igazgató szeretné a 8 osztályos képzést 6 osztályos képzésre
váltani. Az igazgató a polgármesterrel is egyeztetett. Erre tekintettel szükséges a városi fenntartású
középiskolák 2013/2014. tanévi létszám- és profilmódosítási tervét módosítani.
Csillagné Szánthó Polixéna: 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 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
128/2012. (IX.24.) HB határozat
Városi fenntartású középiskolák 2013/2014.
tanévi létszám- és profilmódosítási terve
(205. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Városi
fenntartású középiskolák 2013/2014. tanévi
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létszám- és profilmódosítási terve” címő
elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
6. napirendi pont:
Javaslat a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 kódszámú, „Közoktatási intézmények szerepbıvítése, újszerő
intézményi együttmőködések kialakítása” címő pályázaton való részvételre
(199. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: 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 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
129/2012. (IX.24.) HB határozat
Javaslat a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 kódszámú,
„Közoktatási
intézmények
szerepbıvítése,
újszerő
intézményi
együttmőködések
kialakítása” címő pályázaton való részvételre
(199. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Javaslat a
TÁMOP-3.2.1.A-11/2 kódszámú, „Közoktatási
intézmények szerepbıvítése, újszerő intézményi
együttmőködések kialakítása” címő pályázaton
való részvételre” címő elıterjesztés határozati
javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól - I. forduló (tervezet)
(203. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX.
Törvény 2012. április 15. napjától felhatalmazást ad az önkormányzatoknak arra, hogy önkormányzati
rendeletben tiltott, közösségellenes magatartásokat állapítsanak meg, illetve az elkövetıkkel szemben
pénzbírság kiszabásának a szabályait meghatározzák. Ezzel párhuzamosan 2012. április 15. napján
hatályba lépett az új szabálysértési törvény, amely szerint már csak törvény állapíthat meg
szabálysértést, önkormányzati rendelet nem. Erre tekintettel az önkormányzatoknak 2012. május 31.
napjáig hatályon kívül kellett helyezniük az önkormányzati rendeletekben a szabálysértési
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rendelkezéseket. A Közgyőlés a májusi ülésén 17 önkormányzati rendelet szabálysértési tényállását
helyezte hatályon kívül. A törvény nem határozza meg a tiltott, közösségellenes magatartás fogalmát.
A fogalom meghatározásánál a 17 szabálysértési rendelkezést tartalmazó önkormányzati rendeletbıl
indultak ki. Ezek közül 8 olyan tényállás van, amelyet változatlanul javasolnak tiltott, közösségellenes
magatartásként meghatározni. A Szekszárdi Rendırfıkapitányság javasolta a jogosulatlan kereskedés
tiltott, közösségellenes magatartásként való meghatározását. Ezen kívül megvizsgálták, hogy milyen
panaszok és bejelentések érkeztek az önkormányzathoz, és így az üzletek nyitva tartásához
kapcsolódóan, illetve az utcai kéregetés, néma koldulás tényállását is javasolják a rendelet tervezetbe
beépíteni. A rendelet tervezet eljárási szabályozást is tartalmaz. Az elıterjesztésben javasolják a
közigazgatási bírság kiszabásának hatáskörét a jegyzıre átruházni, tekintettel arra, hogy korábban a
szabálysértési jogkört is a jegyzı gyakorolta. A rendelet tervezetet a Közgyőlés két fordulóban
tárgyalja, tekintettel arra, hogy a lakosság széles körét érintı rendeleteknél ezt az SZMSZ lehetıvé
teszi.
Halmai Gáborné: A közterületen történı szeszesital fogyasztásnál az nem világos számára, hogy
például egy garázs kisboltnál az ajtón kívül már nem lehet szeszes italt fogyasztani? Ezt hogy lehet
meghatározni, hiszen ez például a kis Tesconál nagyon nagy problémát jelent, hogy zárás után a
fiatalok a kis Tesco elıtt isznak, és hangoskodnak. Ezen kívül a néma koldulással nem ért egyet, bár
tudja, hogy ez plébános úr kérése volt. Nem gondolja, hogy ezt büntetni kellene.
Majnayné Sajben Anna: A szeszes ital fogyasztásával kapcsolatos tényállás a korábbi szabálysértési
önkormányzati rendeletbıl került átvételre. A közterület használati engedélyben egyébként
meghatározásra kerül, hogy hol folytathatja az adott üzlet a tevékenységi körét, és ha ezt megszegi, az
engedély visszavonásra kerül. A néma koldulás tényállásként való meghatározását valóban a plébános
úr javasolta, és a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság határozatban kérte a Közgyőléstıl a néma
koldulás tiltott, közösségellenes tényállásként való meghatározását, ezért került be a rendeletbe.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja a rendelet tervezetet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
130/2012. (IX.24.) HB határozat
A tiltott, közösségellenes magatartásokról és az
elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól szóló rendelet – I. forduló (tervezet)
(203. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a tiltott,
közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól
szóló rendelet tervezetet a Közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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8. napirendi pont:
Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(189. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Csillagné Szánthó Polixéna: Az ülésen az elıterjesztı nem tud részt venni. Azzal a kiegészítéssel
javasolja a beszámolót elfogadásra a Közgyőlésnek, hogy a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. a jövıben
gondoskodjon az étel külterületekre történı kiszállításáról. Úgy gondolja, hogy ha a szociális
étkeztetés keretében ezt meg tudják oldani, akkor ez a nyári gyermekétkeztetésnél sem lehet probléma.
Halmai Gáborné: Egyetért a javaslattal.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
131/2012. (IX.24.) HB határozat
Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés
tapasztalatairól
(189. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2012. évi
nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól szóló
beszámolót a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja
azzal, hogy a bizottság kéri, hogy a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. a jövıben gondoskodjon az
étel külterületekre történı kiszállításáról.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
9. napirendi pont:
Javaslat bizottsági kereten lévı pénzösszeg átcsoportosítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Elmondja, hogy ezt a napirendet azért kérte felvételre, mert a Mecénás
Tehetséggondozó Támogatásra a tavalyihoz képest sokkal több pályázat érkezett be. Erre tekintettel
javasolja a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keretre elkülönített 2.200 eFt-ot megemelni 2.500
eFt-ra oly módon, hogy a bizottság a Tartalék Keretébıl 150.000,- Ft-ot, a sportcélú Tartalék
Keretébıl szintén 150.000,- Ft-ot csoportosítson át a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keretre.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért az átcsoportosításra vonatkozó javaslattal. Javasolja, hogy a
bizottság a Tartalék Keretérıl 150.000,- Ft-ot, valamint a sportcélú Tartalék Keretérıl 150.000,- Ft-ot
csoportosítson át a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keretre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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132/2012. (IX.24.) HB határozat
Bizottsági
kereten
lévı
átcsoportosítása

pénzösszeg

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a bizottság
Tartalék Keretérıl 150.000,- Ft-ot, valamint a
sportcélú Tartalék Keretérıl 150.000,- Ft-ot
átcsoportosít
a
Mecénás
Tehetséggondozó
Támogatási Keretre.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
10. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálására
(12elot84 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Elmondja, hogy tavaly 255 felterjesztés, idén 399 felterjesztés érkezett be a
Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keretre. Az elıterjesztésben a dılt betővel szedett versenyek a
pályázati felhívás alapján nem támogathatóak. Tekintettel arra, hogy a felterjesztett diákok és a
felkészítı tanárok több helyen is szerepelnek, mindig az utolsó elıfordulási helyüknél írta be a javasolt
támogatási összeget. A javasolt legkisebb támogatási összeg 5000 Ft. Természetesen a javasolt
összegeknél figyelembe vette, ha valaki több versenyen is eredményt ért el, vagy ha egy tanár több
diákot is felkészített. Ezen kívül aszerint is különbséget tett, hogy csapatban vagy egyénileg ért el
eredményt az adott tanuló.
Csillagné Szánthó Polixéna: Sajnálja az elıterjesztés végén felsorolt, Tücsök Zenés Színpad
Egyesület tagjait, akik nem az önkormányzat által fenntartott iskolák tanulói, de szekszárdi lakhellyel
rendelkeznek, és nagyon szép eredményeket értek el. Lehet, hogy jövıre a pályázati felhíváson
változtatni kellene ezzel kapcsolatosan.
Kocsis-Kisantal Orsolya: Elmondja, hogy a pályázati felhívás szerint egyesület nem adhat be
pályázatot, csak az iskola vagy magánszemély adhat be pályázatot, és saját fenntartású intézmény
tanulóját lehet csak felterjeszteni.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy ezt jövıre a pályázati felhívás elfogadásakor gondolják végig.
Véleménye szerint azt a diákot, aki nem az önkormányzat fenntartásában lévı intézmény tanulója, de
szekszárdi lakóhelyő, nem kellene kizárni a felterjesztésbıl.
Csillagné Szánthó Polixéna: Ha senkinek nincs módosító javaslata, akkor javasolja az
elıterjesztésben javasolt támogatási összegeket elfogadásra a bizottságnak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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133/2012. (IX.24.) HB határozat
A Mecénás Tehetséggondozó
érkezett pályázatok elbírálása

Támogatásra

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Mecénás
Tehetséggondozó Támogatási Kereten – a
132/2012. (IX.24.) HB határozat alapján –
rendelkezésre álló 2.500 eFt-os keretösszeget a
határozat melléklete szerint osztja fel.
2. A bizottság felkéri Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalát a támogatási
megállapodások elkészítésére és a pályázatok
alapján megítélt jutalom ünnepélyes keretek
között való átadásának megszervezésére.
A Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keret
felosztását tartalmazó táblázat a határozat
mellékletét képezi.
Határidı: 2012. szeptember 24.
2. pont tekintetében 2012. november 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
11. napirendi pont:
Javaslat pedagógiai-szakmai szolgáltatás igénybevételére benyújtott kérelmek elbírálására
(12elot85 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor: Tekintettel arra, hogy az elıterjesztésben nem tettek javaslatot a támogatási
összegekre, azokat az ülésen szóban ismerteti. A Dienes Valéria Általános Iskola részére 40.000,- Ft, a
Baka István Általános Iskola részére 50.000,- Ft, a Garay János Gimnázium részére 65.000,- Ft, az 1.
Számú Óvoda Kindergarten részére 150.000,- Ft, valamint a Gyermeklánc Óvoda részére 45.000,- Ft
támogatást javasol. Így 50.000,- Ft maradvány keletkezik, amelyet javasol a Pedagógiai Tartalmi
Fejlesztési Támogatási Keretre átcsoportosítani.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javasolt támogatási összegekkel, és azokat a bizottságnak
elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
134/2012. (IX.24.) HB határozat
Pedagógiai-szakmai szolgáltatás igénybevételére
benyújtott kérelmek elbírálása
I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 70/2012.
(V.21.) számú határozatával a közoktatási
intézmények számára pedagógiai-szakmai

11

szolgáltatás
igénybevételére
elkülönített
400.000,- Ft-ot az alábbiak szerint osztja fel:
1. Dienes Valéria Általános Iskola:
40.000,- Ft
2. Baka István Általános Iskola:

50.000,- Ft

3. Garay János Gimnázium:

65.000,- Ft

4. 1. Számú Óvoda Kindergarten:
150.000,- Ft
5. Gyermeklánc Óvoda

45.000,- Ft

Összesen:

350.000,- Ft

II. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy gondoskodjon a fenti összegek szerzıdés
keretei között történı átutalásáról az
intézmények számára.
III. A
bizottság
a
támogatási
összeg
felhasználásának végsı határidejét 2013. április
30. napjában, az elszámolási határidıt pedig
2013. május 15. napjában határozza meg.
IV. A bizottság a megmaradt 50.000,- Ft-ot
átcsoportosítja
a
Pedagógiai
Tartalmi
Fejlesztési Támogatási Keretre.
Határidı: 2012. szeptember 24.
II. pont tekintetében: 2012. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
12. napirendi pont:
Javaslat a Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatási Keret felosztására
(12elot86 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor: Tekintettel arra, hogy az elıterjesztésben nem tettek javaslatot a támogatási
összegekre, azokat az ülésen szóban ismerteti. Javasolja, hogy a bizottság a Gyermeklánc Óvoda
részére 50.000,- Ft, az I. Béla Gimnázium részére 25.000,- Ft, a Baka István Általános Iskola részére
95.000,- Ft, az 1. Számú Óvoda részére 60.000,- Ft, a Garay János Gimnázium részére pedig 100.000,Ft támogatást biztosítson. Ez így összesen 330.000,- Ft, de tekintettel arra, hogy a Pedagógiai-szakmai
szolgáltatásra elkülönített keretbıl 50.000,- Ft-ot átcsoportosítottak a Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési
Támogatási Keretre, még marad 20.000,- Ft, amelyet eloszthatnak a kérelmet benyújtók között.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Gyermeklánc Óvoda részére 60.000,- Ft,
az I. Béla Gimnázium részére pedig 35.000,- Ft támogatást biztosítson.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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135/2012. (IX.24.) HB határozat
A Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatási
Keret felosztása
I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 97/2012.
(VI.25.) számú határozatával meghirdetett, a
Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatási
Kereten rendelkezésére álló 350.000,- Ft-ot az
alábbiak szerint osztja fel:
1. Gyermeklánc Óvoda

60.000,- Ft

2. I. Béla Gimnázium

35.000,- Ft

3. Baka István Általános Iskola

95.000,- Ft

4. 1. Számú Óvoda Kindergarten: 60.000,- Ft
5. Garay János Gimnázium:

100.000,- Ft

Összesen:

350.000,- Ft

II. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy gondoskodjon a fenti összegek szerzıdés
keretei között történı átutalásáról.
III. A
bizottság
a
támogatási
összeg
felhasználásának végsı határidejét 2013. április
30. napjában, az elszámolási határidıt pedig
2013. május 15. napjában határozza meg.
Határidı: 2012. szeptember 24.
II. pont tekintetében: 2012. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
13. napirendi pont:
Beszámoló a 2012. II. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna: Az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni. Javasolja, hogy a bizottság
fogadja el a beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
136/2012. (IX.24.) HB határozat
Beszámoló a 2012. évi II. negyedévi lejárt
határidejő
bizottsági
határozatok
végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága az 5/2012.
(I.31.), 8/2012. (I.31.), 13-14/2012. (II.13.), 19-
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21/2012. (III.13.), 27/2012. (II.27.), 36-41/2012.
(IV.3.), 43-52/2012. (IV.3.), 53-69/2012. (IV.27.),
70-81/2012. (V.21.), 82-88/2012. (V.30.), 8999/2012. (VI.25.) HB határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: 2012. szeptember 24.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
14. napirendi pont:
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 11 óra 5 perckor
berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Feri Blanka
osztályvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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