SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-19/2011.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2011. október 25-én 13 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Konferencia termében
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Fajszi Lajos,
Dr. Horváth Kálmán, és
Horváth Ferenc bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Farkasné Tamási Anna osztályvezetı,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Szabó Veronika pályázati referens,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívott:

Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd
elnöke.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 13 óra 30 perckor megnyitja.
Majnay Gábor: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a Garay János
Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Emlékév alkalmából megvalósított pályázatához önerı
biztosítására” címő, az ülésen kiosztott írásbeli elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjérıl „Az UKSE Szekszárd
Sportkeretre benyújtott pályázatához kapcsolódó kérelme” címő elıterjesztést. Javaslatot tesz a
napirendi pontok sorrendjére.
A napirenddel kapcsolatos további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó módosító javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a ZUG Ifjúsági, Mővészeti és Mővelıdési Egyesülettel fennálló megállapodás
felmondására
(250. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az intézményei között a
munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl szóló együttmőködési megállapodás
jóváhagyására
(263. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
3. napirendi pont:
Beszámoló a térítési díj hátralékokról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkasné Tamási Anna osztályvezetı
4. napirendi pont:
Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos
DDOP-3.1.3./D-11 számú pályázat benyújtására
(255. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
5. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelmekre
(írásbeli elıterjesztés, 11elot116 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat mőködési költségeinek támogatására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot118 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi atlétikai pálya elnevezéséhez kapcsolódó elızményekrıl
(írásbeli elıterjesztés, 11elot111 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Török Sándorné a Szenior Atlétikai Klub elnöke
Scherer Tamás a Sportélmény Alapítvány elnöke
8. napirendi pont:
Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd bemutatkozása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot109 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke
9. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Emlékév alkalmából megvalósított
pályázatához önerı biztosítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
10. napirendi pont:
A Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének
kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot119 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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11. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Javaslat a ZUG Ifjúsági, Mővészeti és Mővelıdési Egyesülettel fennálló megállapodás
felmondására
(250. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztést.
Halmai Gáborné: Egyetért azzal, hogy a ZUG Ifjúsági, Mővészeti és Mővelıdési Egyesület ezt a
helyiséget ebben a formában ne használhassa tovább. Véleménye szerint azonban az Egyesülettel
elızetesen tárgyalni kellene az együttmőködés további menetérıl.
Dr. Göttlinger István: Tekintettel arra, hogy a helyiség bérletére vonatkozóan külön megállapodást
nem kötöttek, ezért csak az együttmőködési megállapodás elıterjesztésben hivatkozott pontja alapján
lehet a szerzıdést, és így az általuk használt helyiség használatát felmondani. Tájékoztatja továbbá a
bizottságot, hogy az Egyesület képviselıjét többszöri próbálkozás után sem érték el.
Ácsné Oláh Gabriella: Van valamilyen tartozása a ZUG Egyesületnek?
Dr. Göttlinger István: Igen. A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság 1 millió Ft támogatást
biztosított a ZUG Egyesületnek a részükre használatban adott helyiség rendbe hozatalára, de
túlköltekeztek, és engedély nélkül végeztek átalakításokat. Ezen kívül közüzemi tartozásaik is vannak.
Halmai Gáborné: Kéri, hogy mindenképpen próbálják értesíteni az Egyesület képviselıjét a
szerzıdés felmondásáról.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyőlésnek javasolja elfogadásra az
elıterjesztés határozati javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
164/2011. (X.25.) HB határozat
Javaslat a ZUG Ifjúsági, Mővészeti és
Mővelıdési Egyesülettel fennálló megállapodás
felmondására
(250. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Javaslat a
ZUG Ifjúsági, Mővészeti és Mővelıdési
Egyesülettel fennálló megállapodás felmondására”
címő elıterjesztés határozati javaslatát a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2011. október 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az intézményei között a
munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl szóló együttmőködési megállapodás
jóváhagyására
(263. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Farkasné Tamási Anna: Mindenki elıtt ismert, hogy a Költségvetési Elszámoló Szervezet, amely az
intézmények gazdálkodási feladatait ellátta, 2011. február 1-jétıl beolvadt a Polgármesteri Hivatalba.
A beolvadást követıen az intézmények és a KESZ közötti együttmőködési megállapodást meg kellett
újítani. Akkor a beolvadással kapcsolatos teendık mellett nem tudták kellı részletességgel
felülvizsgálni a korábbi együttmőködési megállapodást, a megállapodás most került felülvizsgálatra.
Az elıterjesztésben lévı megállapodás jóval részletesebb, mint a korábbi, és fıként a
kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjében van nagyobb változás.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: Az intézményvezetık a 2010/2011. tanévi beszámolójukkal
kapcsolatos meghallgatáson felvetették, hogy jó lenne, ha az intézmények a tornaterem, vagy egyéb
terem bérbeadásából származó díj egy részét szabadon használhatnák fel. Ezzel kapcsolatosan kérdezi,
hogy történt-e elırelépés?
Farkasné Tamási Anna: Úgy gondolja, hogy ezt nem ebben az együttmőködési megállapodásban
kell szabályozni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság javasolja elfogadásra a Közgyőlésnek az
elıterjesztés határozati javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
165/2011. (X.25.) HB határozat
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és az intézményei között a
munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl
szóló
együttmőködési
megállapodás
jóváhagyására
(263. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága „Javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és
az intézményei között a munkamegosztás és
felelısségvállalás rendjérıl szóló együttmőködési
megállapodás jóváhagyására” címő elıterjesztés
határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2011. október 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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3. napirendi pont:
Beszámoló a térítési díj hátralékokról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkasné Tamási Anna osztályvezetı
Farkasné Tamási Anna: Az elıterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy a beszámolóban a
gyermekek étkezési térítési díjánál van egy olyan mondat, hogy a tanév elején azért magasabb az
étkezési térítési díj hátralék, mert a gyermekvédelmi támogatásról szóló határozatot késve kapják meg.
Szeretné hangsúlyozni, hogy ez nem a Szociális és Gyámhivatal hibája, inkább a szülık hanyagsága,
mert eszükbe sem jut, hogy a gyermekvédelmi támogatás lejár, és nekik így fizetési kötelezettségük
keletkezik.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy az intézményvezetık hívják fel a szülık figyelmét a
gyermekvédelmi támogatás lejáratára.
Farkasné Tamási Anna: Az elıterjesztésben is jelezték, hogy az I. Béla Gimnáziumban bevezették
azt, hogy az étkezési térítési díjakat elıre szedik, és aki nem rendezi ezt, az nem kap ellátást. Ezt
óvodás és bölcsıdés korú gyerekeknél azonban nem lehet alkalmazni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
166/2011. (X.25.) HB határozat
Beszámoló a térítési díj hátralékokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a térítési díj
hátralékokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: 2011. október 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont:
Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos
DDOP-3.1.3./D-11 számú pályázat benyújtására
(255. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
Szabó Veronika: Ismerteti az elıterjesztést.
Ácsné Oláh Gabriella: Az elıterjesztésben olvasta, hogy akadálymentesítésre is sor kerül. Ezzel
kapcsolatosan, ha szükség van segítségre a tervezésnél, vagy szükség van esetleg támogató
nyilatkozatra, akkor ı ebben tud segíteni, tekintettel arra, hogy a Mozgáskorlátozottak Egyesületénél
dolgozik.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az
elıterjesztés határozati javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
167/2011. (X.25.) HB határozat
Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde
tekintetében családi napközi létesítésével
kapcsolatos DDOP-3.1.3./D-11 számú pályázat
benyújtására
(255. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Javaslat a 2.
Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi
napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3./D11 számú pályázat benyújtására” címő elıterjesztés
határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2011. október 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
5. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelmekre
(írásbeli elıterjesztés, 11elot116 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság Nyemcsókné Kárpáti Katalin kérelmét
150.000,- Ft-tal, a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus kérelmét 45.000,- Ft-tal, az „Ifjú Szív”
Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes kérelmét pedig 100.000,- Ft-tal támogassa a
bizottság.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
168/2011. (X.25.) HB határozat
Támogatási kérelmek elbírálása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Tartalék
Keret terhére alábbi támogatásokat ítéli meg:
•
•
•

MENTE-TRIÓ Bt. – Nyemcsókné Kárpáti
Katalin
150.000,- Ft
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
45.000,- Ft
„Ifjú
Szív”
Magyarországi
Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes
100.000,- Ft
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2. A Humán Bizottság felkéri a Polgármesteri
Hivatalt a megállapodások elkészítésére és a
támogatások átutalására.
Határidı: 2011. október 25.
2. pont tekintetében: 2011. november 5., illetve
november 30.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat mőködési költségeinek támogatására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot118 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat
mőködési költségeit 200.000,- Ft-tal támogassa azzal, hogy a támogatási összeg felhasználását a Polip
Ifjúsági Egyesület és a Polgármesteri Hivatal mindenkori ifjúsági referense folyamatosan figyelemmel
kíséri.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
169/2011. (X.25.) HB határozat
A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat mőködési
költségeinek támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága 200.000 Ft
támogatást biztosít a Szekszárdi Ifjúsági
Önkormányzat mőködési költségeire a Tartalék
Keret terhére azzal, hogy a támogatási összeg
felhasználását a Polip Ifjúsági Egyesület és a
Polgármesteri Hivatal mindenkori ifjúsági
referense folyamatosan figyelemmel kíséri.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
megállapodás elkészítésére és a támogatás
átutalására.
Határidı: 2011. október 25.
2. pont tekintetében: 2011. november 30.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
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7. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi atlétikai pálya elnevezéséhez kapcsolódó elızményekrıl
(írásbeli elıterjesztés, 11elot111 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Török Sándorné a Szenior Atlétikai Klub elnöke
Scherer Tamás a Sportélmény Alapítvány elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna: Ismerteti az elıterjesztést. Tekintettel arra, hogy a Város Sport- és
Szabadidıközpont átszervezése folyamatban van, valamint hogy az atlétikai pálya és környéke még
nem készült el teljesen, javasolja, hogy térjenek vissza a témára késıbb. Az atlétikai pálya
elnevezésérıl egyébként is majd a Közgyőlés dönt, a bizottság csak javaslatot tehet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A bizottság határozat hozatal nélkül zárta le a napirendi pont
tárgyalását.
8. napirendi pont:
Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd bemutatkozása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot109 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke
Mandulás Zoltán: Bemutatkozik. Elmondja, hogy 2008-ban végzett a Polláck Mihály Mőszaki
Fıiskolán. Ezt azért említi meg, mert a jelenlegi egyesület akkor jött létre „Pécsen Tanuló
Egyetemisták Kosaras Egyesülete” néven. 2009-ben azonban Szekszárdra költözött és kosárlabda
utánpótlás neveléssel kezdett el foglalkozni. Idıközben elvégezte a Budapesti Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar sportedzı képzését. Jelenleg projekttervezıként dolgozik itt
Szekszárdon, és emellett foglalkozik a kosárlabdával edzıként. A gyermek kosárlabda iránt egyre
nagyobb az igény. A 2010-2011. években már több korosztállyal is foglalkozott az elsı osztályos
gyerekektıl egészen serdülı korig. Ismerteti a versenyeken elért eredményeiket. Az eredményeken
felbuzdulva 2011. nyarán a Pécsen alakult egyesület áthelyezte a székhelyét Szekszárdra, a nevét
pedig Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárdra módosította. Jelenleg már három korosztállyal
is foglakozik egészen az óvodás kortól, körülbelül 30-40 gyerekkel foglalkozik korosztályonként. Az
egyesület céljai között szerepel, hogy szeretnének megvalósítani egy bázisiskola jellegő rendszert. Ez
azt jelenti, hogy minden iskolában szeretnék a kosárlabdázás alapjait megteremteni. Fontosnak tartja,
hogy a gyerekek egymásra épülı korosztályos rendszerben fejlıdhessenek, és az edzések mellett
versenyzési lehetıséget is kapjanak. Jelenleg a Garay János Általános Iskola biztosítja számukra a
termet, ezért ott szeretnének a jövıben esetleg kosaras sportosztályokat kialakítani. Elmondja továbbá,
hogy a terembérlet kifizetése az egyesület számára egyre nagyobb problémát jelent.
Csillagné Szánthó Polixéna: Milyen bevételeik vannak?
Mandulás Zoltán: Az egyesület bevételének nagy részét az adó 1%-ából befolyt összeg teszi ki, ezen
kívül még az egyesületi tagdíjból befolyt összeg áll rendelkezésükre.
Csillagné Szánthó Polixéna: Milyen a kapcsolata az egyesületnek a KSC Szekszárddal?
Mandulás Zoltán: Tekintettel arra, hogy utánpótlás neveléssel foglalkoznak, jó a kapcsolat a KSC
Szekszárddal, hiszen a tılük kikerülı gyerekek késıbb a felnıtt csapatokba kerülnek át.
Csillagné Szánthó Polixéna: Van valaki segítsége még edzıként?
Mandulás Zoltán: Igen, van két segédedzıje, akik mindketten testnevelés tanárok itt Szekszárdon.
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Csillagné Szánthó Polixéna: Megköszöni a beszámolót, és várja az újabb híreket, illetve
eredményeket az egyesülettel kapcsolatosan. Elmondja, hogy a bizottság minden évben meghallgatja a
szekszárdi sport és civil szervezetek képviselıit. A bizottsághoz lehet támogatási kérelemmel fordulni,
és vannak a bizottság által kiírt pályázatok is, amelyeket a Szekszárdi Vasárnapban és Szekszárd
Megyei Jogú Város honlapján szoktak közzétenni.
További, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
170/2011. (X.25.) HB határozat
Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd
bemutatkozása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Gyermek
Kosárlabda
Sportegyesület
Szekszárd
bemutatkozását megköszöni és felkéri az
egyesületet, hogy közremőködésével segítse a
városi sportkoncepcióban megfogalmazott célok
megvalósulását.
Határidı: 2011. október 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
9. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Emlékév alkalmából megvalósított
pályázatához önerı biztosítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
171/2011. (X.25.) HB határozat
A Garay János Általános Iskola és AMI Liszt
Ferenc Emlékév alkalmából megvalósított
pályázatához önerı biztosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Garay János
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda
és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény
Balassi Intézethez benyújtott Liszt Ferenc Emlékév
programjainak
megvalósításához
kapcsolódó
pályázata önerejének finanszírozásához 109.170 Ft
összeget átad az intézmény számára a Bizottság
2011. évi Tartalék kerete terhére.
Határidı: 2011. október 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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10. napirendi pont:
A Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének
kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot119 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
172/2011. (X.25.) HB határozat
A Tolna Megyei Önkormányzat Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének
kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Tolna
Megyei
Önkormányzat
Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye
Pedagógiai
Szakszolgálat
és
Szakmai
Szolgáltató
Tagintézmény
kérelmét
(pályaválasztási kiadvány támogatása) 30.000,Ft-tal – azaz harmincezer forinttal – támogatja
a bizottság 2011. évi Tartalék Keretébıl.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére, és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2011. október 25.
2. pont tekintetében: 2011. november 30.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
11. napirendi pont:
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 14 óra 50 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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