SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 70-17/2014.

JEGYZİKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 2014. szeptember 15-én (hétfın) 9 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal I.
emeleti Polgármesteri Tárgyalóban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Dr. Hadházy Ákos és
Halmai Gáborné bizottsági tagok.
(Egy képviselıi bizottsági hely betöltetlen.)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Polgármesteri Hivatal részérıl:

A jegyzı megbízásából:

Meghívottak:

Majnay Gábor osztályvezetı,
dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok
referense,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Gaálné Hoffercsik Dóra, a Szekszárdi Civil Kerekasztal
titkára
dr. Nagy Tímea
jegyzıkönyvvezetı

jogi

és

bizottsági

referens,

Liebhauser János pályázó
Fehér Miklós szakértı,
Péntekné Tatár Judit, a KKDSZ Illyés Gyula Megyei
Könyvtár Alapszervezetének titkára
Bernáth Gergely, a Közalkalmazotti Tanács képviselıje
Sebestyén Györgyi, a Szekszárdi 1. Számú Óvoda
Kindergarten óvodavezetıje
Horváth Erika, a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde
és Családi Napközi vezetıje
Hollendusné Bíró Anett, a Szekszárdi Gyermeklánc
Óvoda óvodavezetıje

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzıkönyv-hitelesítınek Dr. Faludiné Uzsoki Valériát válassza meg.
A bizottság 4 igen szavazattal Dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzıkönyvhitelesítınek.
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense kéri a bizottságot, hogy vegye fel
napirendjére a Liszt Ferenc Pedagógus Kórusnak a Kulturális Támogatási Keretbıl
nyújtott támogatás felhasználási tárgyára és a határidıre vonatkozó módosítása iránti
kérelmét.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:

NAPIREND

1. napirendi pont:
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói pályázatának bíráló bizottság által
történı meghallgatása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: Liebhauser János pályázó,
Fehér Miklós szakértı,
Péntekné Tatár Judit, a KKDSZ Illyés Gyula Megyei Könyvtár
Alapszervezetének titkára,
Bernáth Gergely, a Közalkalmazotti Tanács képviselıje
2. napirendi pont:
Javaslat nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatására
(14elot75 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
3. napirendi pont:
Javaslat beérkezett kérelmek támogatására
(14elot70 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület támogatási kérelmére
(14elot80 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Városi Lövészklub 2014. évi Tartalék Keretbıl kapott összeg
felhasználási és elszámolási határidejének módosítására
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(14elot79 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Baka István Általános Iskola 2014. évi Ifjúsági Keretbıl kapott
összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítására
(14elot78 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
Javaslat a Tolnai Tájak Íjász Egyesület 2014. évi Tartalék Keretbıl kapott összeg
felhasználási és elszámolási határidejének módosítására
(14elot77 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
A Liszt Ferenc Pedagógus Kórusnak a Kulturális Támogatási Keretbıl nyújtott
támogatás felhasználási tárgyára és a határidıre vonatkozó módosítása
(14elot76 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
9. napirendi pont:
Tájékoztató a 2013/2014. nevelési év munkájáról
(14elot74 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: Sebestyén Györgyi, a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten óvodavezetıje
Horváth Erika, a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi
vezetıje
Hollendusné Bíró Anett, a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda óvodavezetıje

1. napirendi pont:
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói pályázatának bíráló bizottság által
történı meghallgatása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: Liebhauser János pályázó,
Fehér Miklós szakértı,
Péntekné Tatár Judit, a KKDSZ Illyés Gyula Megyei Könyvtár
Alapszervezetének titkára,
Bernáth Gergely, a Közalkalmazotti Tanács képviselıje
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az alkalmazottak támogatása Liebhauser János
pályázó vonatkozásában a következıképpen alakult: 64, 52 % támogatja, 22, 58 % nem
támogatja, tartózkodik 12, 9 % a jelenlévıknek. A 37 fıbıl 31 fı volt jelen.
Fehér Miklós szakértı: Köszöni a lehetıséget és a megbízást a bizottságnak. Az
intézményvezetıi pályázat személyrıl és cselekvési programról szól. A program jó, a célok
világosak, kibontottak, az elképzelések szakmai trendeket követıek, azok ismerete kiderül a
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pályázatból. A szakmai kritériumok alapján jó szívvel támogatja. Kéri a bizottságtól, hogy a
személy támogatását adják meg. Tehát mindkét irányban a támogatást szeretné javasolni. A
könyvtár élére igazgató kell. A vezetı és az igazgató között a lényeges különbség, hogy a
megbízás erıssége, határozottsága, ereje más. A kinevezett állapotban lévı igazgató jobban
tud a feladatok megoldására, az együttmőködésre, a kezdeményezésre koncentrálni. Úgy látja,
ilyen szakaszba kellene léptetni az intézményt.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke: Nagyon tetszett neki a pályázat, hasonlóan
vélekedik, mint a szakértı úr által elmondottak. Többes számban íródott a pályázat, mely igen
dicséretes. Mi motiválta, hogy ennyi kudarc után ismét pályázott?
Liebhauser János pályázó: Elmondja, hogy 25 éve dolgozik a könyvtárban, szinte minden
munkakört betöltött eddig. Ennyi idı elég erıs kötıdést tudott kialakítani. Ennyi idı után
hivatásának érzi, mely által van egy elkötelezıdés, felelısségvállalás, ami készteti az embert
arra, hogy továbbvigye a dolgokat. Nem akart elsı számú vezetı lenni, csak azt szerette
volna, hogy a véleményét valamilyen módon érvényesíteni tudja. Ha ennek az az útja-módja,
hogy igazgató legyen, akkor úgy döntött, hogy megpályázza az állást. Több, mint 15 éve a
könyvtárban valamilyen vezetıi beosztást tölt be, 7 évig volt igazgatóhelyettes, 5 évig
igazgató, azóta igazgatóhelyettes. Valamilyen szinten az elmúlt évek alatt az is élete részévé
vált, hogy minden nap a könyvtár ügyeivel foglalkozzon. Az összes szükségszerő konfliktus,
a sokadszori pályázásból fakadó bizonytalanság ellenére azt érzi, hogy a könyvtár
alkalmazottjai támogatják, a támogatottság kötelezi arra, hogy vállalja ennek a felelısségét.
Péntekné Tatár Judit, a KKDSZ Illyés Gyula Megyei Könyvtár Alapszervezetének
titkára: Támogatja a szervezet a pályázót.
Bernáth Gergely, a Közalkalmazotti Tanács képviselıje: Támogatja a tanács a pályázót.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Maximálisan támogatja a pályázót.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke: Mind a pályázatot, mind a pályázót támogatja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Humán Bizottságának 146/2014. (IX. 15.) határozata
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói pályázatának
bíráló bizottság által történı meghallgatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága támogatja Liebhauser János Tolna Megyei
Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízására benyújtott
pályázatát.
Határidı: 2014. szeptember 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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2. napirendi pont:
Javaslat nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatására
(14elot75 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Humán Bizottságának 147/2014. (IX. 15.) határozata
Nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága felkéri a Polgármesteri
Hivatal Humán Osztályát, hogy a nem önkormányzati
fenntartású óvodákkal kötendı támogatási megállapodásokat
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésérıl szóló 6/2014. (II. 24.) önkormányzati
rendelet 2. számú melléklete „Egyéb mőködési célú
támogatások államháztartáson kívülre” rovat 14. „Egyéb
fenntartású óvodák” sorának megfelelıen – 2014. december
31-i felhasználási és 2015. január 15-i elszámolási
határidıvel – az alábbiak szerint készítse elı:
Szent Rita Katolikus Óvoda
„Az Én Ovim” Magánóvoda
Szekszárdi Waldorf Óvoda
Összesen

480.000,- Ft
410.000,- Ft
110.000,- Ft
1.000.000,- Ft

2. A bizottság felkéri a polgármestert a támogatási
megállapodások aláírására, a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági és Informatikai Igazgatóságát pedig a
pénzösszegek utalására.
Határidı: 2014. november 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı

3. napirendi pont:
Javaslat beérkezett kérelmek támogatására
(14elot70 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense

5

Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Humán Bizottságának 148/2014. (IX. 15.) határozata
Támogatási kérelmek elbírálása
1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2014. évi Tartalék
Kerete terhére az alábbi támogatásokat ítéli meg:
Balogh Jenı
50.000,- Ft
Boróka Ének és Néptánc Egyesület
50.000,- Ft
Szekszárdi Fotóklub
50.000,- Ft
Gacsályi József
50.000,- Ft
Dr. Tóth Csaba Attila
250.000,- Ft
HUN Segítı Szociális Szövetkezet
50.000,- Ft
Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület 50.000,- Ft

2.

A Bizottság felkéri a Gazdasági és Informatikai
Igazgatóságot, hogy a Szekszárdi Léleképítı elıadás
sorozat támogatására megállapított 250.000,- Ft-ot az
Önkormányzat saját bevételek sorára csoportosítsa át.

3.

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére és a támogatások átutalására.

Határidı: 1. pont tekintetében: 2014. szeptember 15.
2-3. pont tekintetében: 2014. szeptember 19., illetve
2014. október 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı

4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület támogatási kérelmére
(14elot80 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Humán Bizottságának 149/2014. (IX. 15.) határozata
A Szekszárd Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület
támogatási kérelme
1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Humán
Bizottsága
a
Szekszárd
Közgyőlésének
Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület mőködési
költségeihez 250.000,- Ft összeggel hozzájárul a bizottság
2014. évi Sportcélú Tartalék Keretének terhére.

2.

A
Bizottság
felkéri
a
Polgármesteri
Hivatal
Humánszolgáltatási Igazgatóságát, hogy a Szekszárd
Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület részére készítse
elı a támogatási megállapodást, valamint felkéri a
Gazdasági és Informatikai Igazgatóságot a támogatási
összeg átutalására.

Határidı: 2014. szeptember 15.
2. pont tekintetében: 2014. október 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
2. pont tekintetében: Pál József igazgatóságvezetı

5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Városi Lövészklub 2014. évi Tartalék Keretbıl kapott összeg
felhasználási és elszámolási határidejének módosítására
(14elot79 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Humán Bizottságának 150/2014. (IX. 15.) határozata
A Szekszárdi Városi Lövészklub 2014. évi Tartalék Keretbıl
kapott összeg felhasználási és elszámolási határidejének
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a Szekszárd Városi Lövészklub (VI. 125-

7

2/2014.) kérelmére a szerzıdésben foglaltak alapján a
felhasználási idıt 2014. szeptember 30-ig, az elszámolási
határidıt 2014. október 31-ig meghosszabbítja.
Határidı: 2014. szeptember 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Baka István Általános Iskola 2014. évi Ifjúsági Keretbıl kapott
összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítására
(14elot78 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Humán Bizottságának 151/2014. (IX. 15.) határozata
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola 2014. évi Ifjúsági
Keretbıl kapott összeg felhasználási és elszámolási
határidejének módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a Szekszárdi Baka István Általános Iskola
(VI. 367-2/2014.) kérelmére a szerzıdésben foglaltak alapján a
felhasználási idıt 2015. március 31-ig, az elszámolási határidıt
2015. április 30-ig meghosszabbítja.
Határidı: 2014. szeptember 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

7. napirendi pont:
Javaslat a Tolnai Tájak Íjász Egyesület 2014. évi Tartalék Keretbıl kapott összeg
felhasználási és elszámolási határidejének módosítására
(14elot77 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Humán Bizottságának 152/2014. (IX. 15.) határozata
A Tolnai Tájak Íjász Egyesület 2014. évi Tartalék Keretbıl
kapott összeg felhasználási és elszámolási határidejének
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a Tolnai Tájak Íjász Egyesület (VI. 2932/2014.) kérelmére a szerzıdésben foglaltak alapján a
felhasználási idıt 2014. szeptember 30-ig, az elszámolási
határidıt 2014. október 31-ig meghosszabbítja.
Határidı: 2014. szeptember 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

8. napirendi pont:
A Liszt Ferenc Pedagógus Kórusnak a Kulturális Támogatási Keretbıl nyújtott
támogatás felhasználási tárgyára és a határidıre vonatkozó módosítása
(14elot76 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Humán Bizottságának 153/2014. (IX. 15.) határozata
A Liszt Ferenc Pedagógus Kórusnak a Kulturális
Támogatási Keretbıl nyújtott támogatás felhasználási
tárgyára és a határidıre vonatkozó módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus kérelmére
hozzájárul a Kulturális Támogatási Keretbıl elnyert
támogatásuk
jubileumi
rendezvényükre
történı
felhasználásához, és egyúttal a VI. 459-2/2014. számú
szerzıdésben foglalt felhasználási határidıt 2015. március 15-ig,
az elszámolási határidıt pedig 2015. április 30-ig
meghosszabbítja.
Határidı: 2014. szeptember 15. és 2015. április 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóságvezetı
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9. napirendi pont:
Tájékoztató a 2013/2014. nevelési év munkájáról
(14elot74 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: Sebestyén Györgyi, a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten óvodavezetıje
Horváth Erika, a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi
vezetıje
Hollendusné Bíró Anett, a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda óvodavezetıje
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az elıterjesztést.
Sebestyén Györgyi, a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten óvodavezetıje:
Szeretné megköszönni az értékelést, jó összehasonlítás más intézményekkel. Egy kiegészítést
tenne a 9. oldalon, kimaradt a takarítás, karbantartásnál, hogy a játékok karbantartását Inczédi
úr felügyeli. İ végzi két évente a játékok felülvizsgálatát. A KT Dinamic igyekezett az
apróbb dolgokat kijavítani. Elmondja, hogy nem átlátható számára ez az új rendszer.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke: Hogyan történik a játékok javítása?
Sebestyén Györgyi, a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten óvodavezetıje: 0,5-1 éve
úgy megy, hogy ha probléma van valamely játékkal, akkor jelezzük az Inczédi úr felé,
egyébként pedig két évente ı átnézi az összes játékot.
Néhány szót kíván ejteni a Wosinsky utcai építkezésrıl. Június végére kiürítették az építkezés
miatt a Wosinsky épületet, azon gyerekek a Kölcseybe kerültek, akik nyáron is igényelték az
ellátást. Igyekezett az óvoda tájékoztatni mindenrıl a szülıket honlapon, illetve facebook
oldalon. Volt szülıi fórum is egy hete, ott is sor került a tájékoztatásukra. Nagyon
együttmőködıek. A Wosinsky nagycsoport a Bajcsyba, a Kölcsey épület tornaszobájába
pedig két csoport került. A körülményekhez képest jól érzik magukat a gyerekek. A
vállalkozó azt ígérte, hogy szeptember 30-ra végeznek. Fontos, hogy az udvarról eltőnjenek
az állványok, amennyiben nem, úgy átmennek a Kölcseybe játszani a gyerekek. Reméli, hogy
a hozzáépítés is meg fog történni. Kiemeli, hogy sokkal kevesebb gyerek van náluk. Másutt
29-30 fıs csoportok, míg náluk 21-23 fıs csoportok vannak. Amennyiben megvalósult a
hozzáépítés plusz egy csoport elhelyezésére lenne lehetıség.
Fontos, hogy elterjedjen, hogy szabad óvodaválasztás van, mely információt igyekeznek a
szülık felé eljuttatni.
Hollendusné Bíró Anett, a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda óvodavezetıje:
Úgy látja, a többi intézményhez képest több megoldandó feladat vár rájuk, fıként
infrastruktúrai, energetikai probléma van. Bízik abban, hogy nyernek valamilyen pályázaton,
mely eredményeképpen sor kerül a felújításra.
Szılıhegyen személycserére került sor, mely fellendítette az ottani szakmai munkát. Tavaly
év végén sor került párcserére a kertvárosi óvodában, mely nagy port kavart a szülık körében.
Ezáltal sokkal hatékonyabban együtt tudnak mőködni a kiváló szakembereik. Amennyiben
nem lett volna tisztában a személyi változtatások pozitív hozadékával, úgy nem változtatott
volna rajta. Szülıi értekezleteken végül ezek a kedélyek lenyugodtak.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Hogy áll az ovi foci?
Hollendusné Bíró Anett, a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda óvodavezetıje: Jól áll, ma jön
az UFC képviselıje. Összintézményi programot is meg lehetett valósítani, köszöni is a
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közremőködést. Mindenki nagyon jól érezte magát, így szeretné, ha hagyomány lenne belıle.
Legközelebb ısszel szeretné megvalósítani a programot, hogy a szülık megismerjék egymást,
a pedagógusokat, a környezetet.
Horváth Erika, a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi vezetıje: A
pályázatot május végén nyerték el. A lehetı legkorszerőbb főtéstechnikai berendezésekkel
lesznek ellátva, klímás radiátorok lesznek, melyek a külsı levegıt melegítik fel vagy hőtik le.
Napelemek lesznek, még el is tudnak adni az energiából. Csak ez a rendszer lesz beépítve.
Azt gondolja, hogy biztonsági tartalékként nem lenne rossz bent hagyni a gázkazánokat.
Két évvel ezelıtt teljes nyílászáró csere volt. Javaslatot tenne arra, hogy a két éves ablakokat,
ajtókat átadnák más intézményeknek. 20 centiméteres szigetelés került a falra, így a
nyílászárók már nem alkalmasak funkciójuk betöltésére.
Méreyben jól funkciónál a padlófőtés, náluk azonban nem tervezték. 10 centiméteres
szigetelés lesz, rá került a PVC padló. Az árammal kapcsolatban még szükségesek
korszerősítések.
Az óvoda szomszédja nyitott egy kaput az óvodára, így viszi a gyermekét nap, mint nap. Nem
hajlandó elfogadni, hogy kerülni kellene. Szerinte nem kapott megfelelı tájékoztatást. Nyáron
hét alkalommal telefonált az építkezéssel kapcsolatban, bemutatkozni azonban nem volt
hajlandó.
A kockás klubba kerültek a bölcsisek. A két nagyobb életkorú csoportot 140 m2-es helyiségbe
tették. Negyvenöt gyermek van nyolc felnıtt felügyeletével. Vannak olyan gyermekek, akik
otthon maradtak a felújítás végéig, mert van nagymama, illetve GYES-en van az anyuka. A
Mérey ovi nagycsoportosait nem érintette az összevonás, csak a középsıseket, illetve a
kiscsoportosokat. A városi bölcsıdével volt olyan megállapodás, hogy amíg náluk volt
felújítás a 2. Számú Óvoda fogadta a gyerekeket, most pedig fordítva. Az átszoktatósoknak,
beszoktatósoknak külön helyiségük van, velük négy felnıtt van, csak kilencen vannak
összesen jelenleg. Négy beszoktatós volt a Méreyben, ehhez jönnek a középsısök, így vannak
tizenkilencen négy felnıtt felügyeletével, azokkal, akikkel egyébként is lennének.
A hatóságok mindent rendben találtak az ellenırzésük során.
A projekt lejárati határideje 2015. március 31. Szakaszosan vissza lehet majd menni az
épületbe október végétıl. Amennyiben nem tudnak visszaköltözni, akkor el kell kezdeni 100
gyermek számára befogadó helyet keresni. Gondolkodtak a Zrínyi utcai általános iskolában,
hogy oda kerüljön a nagycsoport, de nem lehet odamenni, mert nincs hely. A pedagógusok
nem kísérhetik el a férfi WC-be a kisgyereket, tehát vannak problémák. A Paksi
Atomerımőnek vannak konténerházai, melyek főthetıek. Az a baj, hogy négy darab van,
mely nem elegendı, még kettı kellene. Át is kellene alakítani a mosdóhelyiséget. A bérlés
költsége tavaszig 6-10 millió forint közé tehetı. Ezeket valamelyik iskola udvarára fel lehet
állítani, így élhetı körülményeket lehet biztosítani, ehhez azonban engedélyek szükségesek.
Az idei évzáró értekezleten közölte a szülıkkel, hogy mi várható, mi a pályázat tartalma, és
október végéig nem lehet visszaköltözni.
Minden szülıt telefonon felhívott, hogy mi történik az építkezéssel kapcsolatban, majd
augusztusban a kollégái hívták fel egyesével a szülıket.
Arra gondolt, hogy a radiátorokat visszaviszik a MÉH-be, és az árán bútorokat vásárolnak az
óvoda részére.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Nem lehetett volna nyáron elvégezni a felújítást?
Horváth Erika, a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi vezetıje:
Nem, mert a pályázat nem tette lehetıvé.
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Tájékoztatja T. Bizottságot, hogy a fejlesztı pedagógus délelıtt, a nevelési tanácsadó pedig
délután érkezik a gyerekekhez. Az iskolai felkészítı remekül mőködik.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Humán Bizottságának 154/2014. (IX. 15.) határozata
Tájékoztató a 2013/2014. nevelési év munkájáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága az óvodák 2013/2014. nevelési évi
munkájáról szóló összefoglalót elfogadja, és megköszöni az
intézmények vezetıinek, dolgozóinak az eredményes munkát.
Határidı: 2014. szeptember 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság rendkívüli ülését 10 óra
50 perckor berekeszti.
K.m.f.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzıkönyv-hitelesítı:

Dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag

A jegyzıkönyvet készítette:

dr. Nagy Tímea
jogi és bizottsági referens, jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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