SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-11/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2016. szeptember 26-án (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális
Központ Remete termében megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Máté István bizottsági tag
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag
Nepp Péter bizottsági tag
Takács Zoltán bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Pap Máté bizottsági tag
Zaják Rita bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Tamási Anna igazgatóságvezető
Majnay Gábor osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Gaálné Hoffercsik Dóra a Szekszárdi Civil Kerekasztal
titkára
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Sebestyén Györgyi az 1. sz. Óvoda óvodavezetője
Horváth Erika a 2. sz. Óvoda óvodavezetője
Simon Attiláné a Wunderland Óvoda óvodavezetője
Hollendusné Bíró Anett a Gyermeklánc Óvoda
óvodavezetője
Morvai Szilveszter a Comenius Általános Iskola igazgatója

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot sorrendváltoztatással
együtt, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő
napirendet:
NAPIREND

1. napirendi pont:
A pedagógiai munkát közvetlenül segítők eseti illetménykiegészítéséről
(292. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.)
évi költségvetési rendelet módosításáról (tervezet)
(287. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ………/2016. (…….)
önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről (tervezet)
(280. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
4. napirendi pont:
Javaslat lakáshasználati kérelem támogatására
(277. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
5. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzététele
(270. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzététele
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(271. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
Javaslat a Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvánnyal kötött együttműködési
megállapodás jóváhagyására
(273. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
8. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. II. negyedév)
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
9. napirendi pont:
Az óvodák 2016/2017. nevelési évre szóló munkatervei
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
10. napirendi pont:
Tájékoztató az óvodák 2015/2016. nevelési évének munkájáról
(71. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Sebestyén Györgyi az 1. sz. Óvoda óvodavezetője
Horváth Erika a 2. sz. Óvoda óvodavezetője
Simon Attiláné a Wunderland Óvoda óvodavezetője
Hollendusné Bíró Anett a Gyermeklánc Óvoda óvodavezetője
11. napirendi pont:
Az óvodaépületek 2016. évi nyári kihasználtsága
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
12. napirendi pont:
Beszámoló az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Morvai Szilveszter a Comenius Általános Iskola igazgatója
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ZÁRT ÜLÉS:
13. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Városért a Művészet Erejével” kitüntető cím adományozására
(249. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
14. napirendi pont:
Javaslat „Szabadságért Szekszárd” kitüntető cím adományozására
(268. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
15. napirendi pont:
Javaslat Munkácsy Mihály–díjra történő felterjesztésre
(267. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

1. napirendi pont:
A pedagógiai munkát közvetlenül segítők eseti illetménykiegészítéséről
(292. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: A tavalyi évhez hasonlóan az önkormányzat idén is
csatlakozik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Kormány álláspontjához. A nem
pedagógus, de a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozók fizetése még nem került
rendezésre. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kezdeményezésére tavaly a náluk
dolgozók 2x 30.000 forint illetménykiegészítésben részesültek. Erre az idén is sor kerül, kétszer
35.000 forintos utalvány formájában. Ezért az önkormányzat is tervezi, hogy októberben és
novemberben is 35.000 forintos utalványt oszt ki a pedagógiai munkát segítőknek. Úgy tervezi
az önkormányzat, hogy az összeg egyik fele étkezési utalvány formájában kerül kiosztásra, míg
a másik fele vásárlási utalvány formájában.
Simon Attiláné a Wunderland Óvoda óvodavezetője: A Wunderland Óvoda is önkormányzati
óvoda, működtetője a Szekszárdi Nemzetiségi Önkormányzat. Az iránt érdeklődik, hogy ez az
eseti illetménykiegészítés hogyan alakul a Wunderland Óvoda esetében.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A Wunderland Óvoda esetében is a fenntartónak- azaz a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak- kell döntenie erről.
Simon Attiláné a Wunderland Óvoda óvodavezetője: A Wunderland Óvoda költségvetése két
részből tevődik össze: az állami támogatásból és az önkormányzat kiegészítéséből. Éppen
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ezért azt szeretné megtudni, hogy nincs-e lehetőség arra, hogy a Wunderland Óvoda dolgozói
is részesüljenek az illetménykiegészítésből.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése csak a fenntartása alá tartozó intézményekről dönthet.
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 157/2016. (IX. 26.) határozata
a
pedagógiai
munkát
közvetlenül
segítők
eseti
illetménykiegészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága „A pedagógiai munkát közvetlenül segítők eseti
illetménykiegészítéséről” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:

2016. szeptember 29.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.)
évi költségvetési rendelet módosításáról (tervezet)
(287. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Azért, hogy ne kelljen még egyszer módosítani a
költségvetést, az előző napirendi pont számai is belekerültek a költségvetés-tervezetbe. Az
előterjesztést a társulási üléseken is megtárgyalták, és azoknál az intézményeknél is
megszavazásra került, ahol nem az önkormányzat a fenntartó, hanem a társulás.
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 158/2016. (IX. 26.) határozata
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetésről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:

2016. szeptember 29.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ………/2016. (…….)
önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről (tervezet)
(280. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztés mellékletével kapcsolatban megállapítja,
hogy az első és második mellékletnek is ugyanaz a címe, ugyanazok a normák vannak bennük
tételenként felsorolva, viszont a b) pontnál szeretne felvilágosítást kapni azzal kapcsolatban,
hogy a 2. és 4. alpont esetében miért van különbség a kettő melléklet között.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Idén tavasszal volt egy előterjesztés, ami alapján a
Kölyökmenza Kft. elkezdte az étkeztetést, 742 forint/nap térítési díjjal. Két hét után viszont
jelezte a város felé, hogy szeretné, ha az intézményi dolgozók 450 forint/nap térítési díj szerint
vehetnék igénybe a szolgáltatást. Ezzel az volt a célja a Kölyökmenza Kft.-nek, hogy így is
népszerűsítse az egészséges étkezést. Ezt akkor a Közgyűlés megszavazta, de csak augusztus
31-ig szólt a Kölyökmenza ajánlata.
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 159/2016. (IX. 26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyi étkeztetés
megszervezéséről szóló önkormányzati rendeletéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyi
étkeztetés megszervezéséről szóló rendelettervezetét a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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Határidő:

2016. szeptember 29.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

4. napirendi pont:
Javaslat lakáshasználati kérelem támogatására
(277. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Lelakhatási lehetőséget nem kért az egyesület, annak
ellenére, hogy felújította a lakást. Ez pozitívumként tekintendő. 50.000 forint a havi bérleti díj.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Ebből az 50.000 forintból 35.000 forint a rezsi
költség.
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 160/2016. (IX. 26.) határozata
lakáshasználati kérelem támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat lakáshasználati kérelem támogatására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 29.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

5. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzététele
(270. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Jövő márciusban jár le az igazgató megbízása. Mikor kerül
meghirdetésre a pályázat?
Majnay Gábor osztályvezető: A Közgyűlést követően.
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dr. Horváth Annamária oktatási referens: Azért van szükség a pályázat korai meghirdetésére,
mert az Oktatási és Kulturális Közlönyben is szeretné az önkormányzat meghirdetni a
pályázatot. Ez a Közlöny egy internetes felület, az átfutási idő körülbelül másfél hónap. Ezen a
felületen nem kötelező a meghirdetés, hanem csak egy lehetőség. De eddig mindig sor került
rá, továbbá a jegyző is szeretné, ha ez idén is így történne. A várható megjelenés legrosszabb
esetben november vége, vagy december eleje. A pályázat leadását követően van még kettő
további feladat: az egyik a szakértői bizottsággal történő véleményeztetés. Erre viszonylag
gyorsan kerül sor. Ezen kívül még a miniszternek van előzetes egyetértési joga: a
véleményezést követően minden iratot, így a véleményeket, pályázatot meg kell küldeni a
minisztériumnak.
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 161/2016. (IX. 26.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatói megbízására vonatkozó
pályázati felhívás közzétételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága „A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatói megbízásra
vonatkozó pályázati felhívás közzététele” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:

2016. szeptember 29.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

6. napirendi pont:
A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzététele
(271. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Erre a pályázatra az előző naprendi pontnál
elmondottak hasonlóképpen irányadóak, annyi különbséggel, hogy nem kell előzetes
egyetértést kérni a minisztertől, így a pályázat közzététele rövidebb időt vesz igénybe.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A jelenlegi igazgató október 1-jén megy el.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Neki nem jár le a megbízása, hanem más
településre költözik, így munkahely-változtatásra kényszerül.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az új igazgató kinevezéséig az igazgatóhelyettes látja el az
igazgatói teendőket.
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 162/2016. (IX. 26.) határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízásra vonatkozó
pályázati felhívás közzétételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Körgyűlésének Humán
Bizottsága „A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására
vonatkozó pályázati felhívás közzététele” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:

2016. szeptember 29.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

7. napirendi pont:
Javaslat a Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvánnyal kötött együttműködési
megállapodás jóváhagyására
(273. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. Arról érdeklődik, hogy a
jelenlévők közül tud-e valaki az Alapítvány működéséről részletesebb információkat.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Elmondja, hogy ő a budapesti Alapítványt ismeri,
ami nagyon sikeresen működik.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Van rá érdeklődés a városban.
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 163/2016. (IX. 26.) határozata
a Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvánnyal kötött
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
9
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvánnyal
kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:

2016. szeptember 29.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

8. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. II. negyedév)
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Azokról a határozatokról van szó, amelyeknél a
döntéshozatal a Humán Bizottság hatáskörébe került.
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 164/2016. (IX. 26.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága az átruházott hatáskörben hozott – 2016. április 1. – 2016.
június 30. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:

2016. szeptember 26.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Az óvodák 2016/2017. nevelési évre szóló munkatervei
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 165/2016. (IX. 26.) határozata
az óvodák 2016/2017. nevelési évre szóló munkaterveiről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 7. bekezdésének 1. alpontjában kapott felhatalmazással,
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának mint
fenntartónak a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott véleményezési
jogával élve, a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
2016/2017. nevelési évre szóló munkatervét és az abban
foglaltakat támogatja.
2. A bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2. pont 7.
bekezdésének 1. alpontjában kapott felhatalmazással, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának mint fenntartónak a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott véleményezési jogával élve,
a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2016/2017. nevelési évre szóló
munkatervét és az abban foglaltakat támogatja.
3. A bizottság a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes ÓvodaBölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi 2016/2017. nevelési évre
szóló munkatervét – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 7. bekezdésének 1. alpontjában kapott felhatalmazással –
véleményezte, s a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
Társulásra vonatkozó társulási megállapodás II. fejezetének 4.4.
pontja alapján az abban foglaltakat támogatja.
4. A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az
óvodák vezetőinek, illetve az óvodafenntartó társulás társulási
tanácsa elnökének.
Határidő:

2016. szeptember 26.
a 4. pont tekintetében: 2016. október 10.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző
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10. napirendi pont:
Tájékoztató az óvodák 2015/2016. nevelési évének munkájáról
(71. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Sebestyén Györgyi az 1. sz. Óvoda óvodavezetője
Horváth Erika a 2. sz. Óvoda óvodavezetője
Simon Attiláné a Wunderland Óvoda óvodavezetője
Hollendusné Bíró Anett a Gyermeklánc Óvoda óvodavezetője
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az óvodavezetőktől kérdezi, hogy szeretnék-e kiegészíteni
az előterjesztést.
Sebestyén Györgyi, az 1. sz. Óvoda óvodavezetője: Megköszöni a Humán Bizottságnak, hogy
támogatta az óvoda udvarának fejlesztését: a hinta megépítését. A hintáról körbead egy
fényképet a jelenlevőknek. Elmondja, hogy a költsége 500.000 forint volt, aminek a hiányzó
részét az intézményt támogató alapítvány egészítette ki. Fémszerkezetű hintáról van szó, ami
megfelel a szabványoknak, valamint talán időt állóbb, mint egy fahinta. A költségvetésük nem
teszi lehetővé az udvari játékok fejlesztését, ezért még további segítségre, támogatásra van
szükségük.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ebben az 500.000 forintban minden költség benne
van?
Sebestyén Györgyi, az 1. sz. Óvoda óvodavezetője: Igen.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Úgy tudja, hogy az elhelyezés többe kerül, mint
maga az eszköz.
Sebestyén Györgyi, az 1. sz. Óvoda óvodavezetője: Igen, mert az elhelyezéshez szükség van
szakértői vélemény beszerzésére. Bár ebben az esetben a szakértői díj nem volt magas, mert
a cég, ahonnan vették a játékot, küldött szakértőt. Így körülbelül 20.000 forint elegendő volt
rá.
Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda óvodavezetője: Ettől a tanévtől emelkedik az óvoda
azon csoportjainak száma, ahol mind a kettő óvónő német nemzetiségű. Most már hét ilyen
csoport van, így a nyelvi nevelés színvonala emelkedett.
Hollendusné Bíró Anett, a Gyermeklánc Óvoda óvodavezetője: Nagyon bizakodó a jövőt
illetően: a TOP6-os családbarát és munkába állást segítő pályázat indulása megkönnyíti az
intézmény helyzetét. A Szőlőhegyi óvoda megújításával nemcsak az ott lakó családok kerülnek
könnyebb helyzetbe és lesznek új munkahelyek a városban, hanem az óvodák magas
csoportlétszámai is kiegyenlítésre kerülnek.
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Horváth Erika, a 2. sz. Óvoda óvodavezetője: A tárgyi feltételekkel kapcsolatban az alábbi
kiegészítést teszi: már második éve dolgoznak teljesen felújított épületben. Reméli, hogy más
óvodák is elmondhatják ezt magukról a jövőben. Szeretné megköszönni a Humán Bizottságnak
a támogatást. Javasolja, hogy a Humán Bizottság segítségével az építkezések megindulása
előtt üljön össze az óvodavezetés. Sajnálatos dolog, hogy a tavalyi évtől kezdődően óvodás
korú beilleszkedési, tanulási és magatartási problémás (a továbbiakban BTM-es) gyereket nem
regisztrálnak a nevelési tanácsadónál és a képességvizsgáló szakértői bizottságnál. Ez azt
jelenti, hogy a csoportlétszám kialakításánál nem tudják figyelembe venni ezeket a
gyerekeket, így egy 25 fős csoportnál akár két-három fogyatékos és BTM-es gyerek jelenhet
meg, ami jelentős mértékben nehezíti meg a nevelők munkáját. Korábbi években ez még nem
így volt. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy ha már megállapításra kerül a sajátos nevelési
igény, akkor két lehetőség közül lehet választani: az egyik az, hogy az óvoda látja el a
gyermeket, ami azt jelenti, hogy a személyi feltételeket is biztosítani kell. Viszont a
rendelkezésre álló pénz nem elég arra, hogy konduktort fogadjon az óvoda. Így marad az a
lehetőség, hogy megkérik a nevelési tanácsadót vagy a képességvizsgáló szakértői bizottságot,
hogy küldjön gyógypedagógust az intézménybe. Ez annyiban jó, hogy a gyermek a megszokott
környezetben van, viszont nem segítség az óvodának. Az óvoda még mindig a szerencsések
közé tartozik, mert van egy családi napközije, így az megoldható, hogy kis-és középcsoportban
nem integrálják teljesen a gyermekeket. Csak délelőtt kilenc óráig vannak integráltan, mert
akkor még kevesen vannak a csoportokban. Kilenckor visszaviszik őket a családi napközibe,
ahol öt-hat gyerek van mindössze. Amikor pedig már fogy a csoportok létszáma, olyan három
óra, fél négy körül, ismételten visszaintegrálják őket a csoportokba. A sajátos nevelési igényű
gyerekek idegrendszerileg is gyengébbek, nem bírnak el egy 25 fős csoportot. Jelzi ezen kívül
az ingyenes étkeztetés problémáját is. Két éve nyilatkoztatják a szülőket az ingyenes
étkeztetésre vonatkozóan, és sajnos sokszor olyan szülők is nyilatkoznak, akik nincsenek
rászorulva az ingyenes étkeztetésre. Az óvoda nem jogosult belenézni a kereseti igazolásokba.
Van bölcsődéjük is, ahol gondozási díj is van, és a nevelésnek is van díja. Ott kérnek kereseti
igazolást is. Előfordult, hogy az a szülőpáros, akinek van egy bölcsődés és egy óvodás gyereke
is, a bölcsődében nem nyilatkozik, viszont az óvodában igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tehát az óvodában csak nyilatkozni kell, és a gyermek
jogosult lesz az ingyen étkezésre?
Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda óvodavezetője: Igen.
Hollendusné Bíró Anett, a Gyermeklánc Óvoda óvodavezetője: Azzal, hogy biztosított az
ingyenes étkezés lehetősége, nem forszírozzák tovább a szociális szférának az ellátásait. Aki
eddig rendszeres gyermekvédelmi támogatás miatt volt jogosult az ingyenes vagy a
kedvezményes étkezésre, az nem jár utána. A szülő joga, hogy ezt az ellátást igényelje.
Tájékoztatják őket írásban, szóban erről a lehetőségről, de ha a szülő nem kéri, akkor a
rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti igényt nem fogják megújítani. Így további
juttatásoktól esik el a szülő. Valamint a statisztikák azt fogják így mutatni, hogy minimális a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, holott a város szegényebb
része is ehhez az óvodához tartozik.
Sebestyén Györgyi, az 1. sz. Óvoda óvodavezetője: A Kölcsey-Wosinszky-Bajcsy épületben az
összlétszám 73%-a ingyenesen étkezhet. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
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gyermekek száma itt is csökkent. Az ingyenesen étkező szülőktől nehéz kérni, hogy jelezzék,
ha a gyermek nem jelenik meg az óvodában adott napon. Szerinte szükség lenne valamilyen
retorzióra, hogy elkerüljék a felesleges pénzkiadásokat. Mivel a szülők nem jelzik, ha nem jön
a gyermek, így az óvodára sok pluszmunka hárul. Van egy összeegyeztetés a
székhelyintézmény gazdasági ügyintézője, az óvodatitkár és az óvónők között. Az óvónő
minden nap időt kell hogy fordítson arra, hogy jelezze az irodában, ha hiányzik egy ingyenesen
étkező gyermek. Már azt is bevezették, hogy a névsorban külön jelölik azokat a gyermekeket,
akik ingyenesen étkeznek. Így tudják az óvónők, hogy mikor kell jelezniük a hiányzást.
Horváth Erika, a 2. sz. Óvoda óvodavezetője: Van jogszabály a témával kapcsolatban. Ha az
Államkincstár kijön ellenőrzésre, rögtön visszafizetteti a teljes napi összeget. A felvételi
mulasztási naplót, az étkezési nyilvántartókat, a szülők igazolását, valamint az orvosi
igazolásokat is tételesen végig nézi az ellenőrzés során, majd a csoportokban megszámolja az
alvó gyermekek számát. Ha egy ingyenesen étkező gyermek nem jelenik meg az óvodában,
akkor is visszafizetést fog elrendelni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az óvoda költségvetéséből?
Horváth Erika, a 2. sz. Óvoda óvodavezetője: A következő évi költségvetésből. Azt is
megemlíti, hogy sok szülő úgy gondolja, hogy amennyiben a gyermek hiányzik az óvodából,
akkor az első napon elvihetik éthordóban az ételt. Ezért van olyan önkormányzati rendelet,
ami kimondja, hogy aki az állami normatívát jogtalanul veszi igénybe, azaz nem szól, hogy
beteg a gyermek, ki kell fizesse a térítési díjat.
Sebestyén Györgyi, az 1. sz. Óvoda óvodavezetője: Tavaly a jegyző kezdeményezésére volt
egy belső ellenőrzés az óvodában. Akkor írásban megjegyezte, hogy egy esetleges MÁK
ellenőrzésnél lehetnek problémák. Két dokumentumról van szó: a mulasztási naplóról, ami
egy pedagógiai szakmai dokumentum, azt mutatja, hogy a gyermek az oktatás-nevelésben
részt vesz-e. A másik dokumentum az étkezők nyilvántartása, ami gazdasági-pénzügyi jellegű,
amit a gazdasági ügyintézők vezetnek. A mulasztási napló az óvónő kezében van. A szülő fél
10-ig kell hogy jelezze a központi iroda felé, hogy a gyermeke beteg. Az óvónő ezt az
információt csak később, olyan 11 óra körül tudja meg. Ez a két dokumentum különbözhet
egymástól, sokszor nem is lehet teljesen egyforma, ezért szerinte a MÁK ellenőrzés során az
étkezők nyilvántartását kellene figyelembe vegye az ellenőrző szerv.
Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda óvodavezetője: Az óvodájukban sok ellenőrzés volt
eddig, de a dokumentumok eltérőségéből még sosem adódott probléma.
Horváth Erika, a 2. sz. Óvoda óvodavezetője: Ez a két dokumentum valóban a fődokumentum,
de emellett van még az orvosi igazolás, ami nem azonos egyik dokumentummal sem, valamint
a szülői igazolás pedig a másik hárommal sem azonos. Elméletileg pedig mind a négy
dokumentum azonos kellene hogy legyen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az óvodavezetők részletes beszámolóját.
Majnay Gábor osztályvezető: Javasolja, hogy a határozati javaslat egy további harmadik
ponttal egészüljön ki: „A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát,
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hogy a 2017. évi költségvetés egyeztetésekor a dologi kiadásokat illetően hangsúlyosabban
vegyék figyelembe az intézményvezetők javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 166/2016. (IX. 26.) határozata
az óvodák 2015/2016. nevelési évének munkájáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az óvodák 2015/2016. nevelési év munkájáról
szóló összefoglalót elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az intézmények vezetőinek és dolgozóinak
a nevelési év során végzett eredményes munkát.
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Igazgatóságát, hogy a 2017. évi költségvetés egyeztetésekor a
dologi kiadásokat illetően hangsúlyosabban vegyék figyelembe az
intézményvezetők javaslatát.
Határidő:

2016. szeptember 26.
a 3. pont tekintetében: 2016. december 31.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Molnár Kata jegyző
a 3. pont tekintetében: Tamási
igazgatóságvezető

Anna

11. napirendi pont:
Az óvodaépületek 2016. évi nyári kihasználtsága
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az előterjesztésben összehasonlította a 2015. évi
és a 2016. évi kihasználtságot. Első ránézésre is észrevehető, hogy 2016-ban jobbak az adatok.
Egy-két évig még kellene tartani ezt a gyakorlatot, hogy intézményenként egy épület legyen
nyitva.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tehát intézményenként egy épület van nyitva?
dr. Horváth Annamária oktatási referens:Igen, július és augusztus 20 között ez a gyakorlat
érvényesült.
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Sebestyén Györgyi, az 1. sz. Óvoda óvodavezetője: Az óvoda már az előző években is
alkalmazta ezt a gyakorlatot. A Kölcsey és a Wosinszky óvoda volt felváltva nyitva. Az óvoda
észrevétele, hogy bár a köznevelési törvény tartalmazza, hogy a pedagógusok az iskolai
tanszünetek alatt vehetik ki a szabadságot, ez mégis nehezen oldható meg, mert nagyon
megnőtt a családok igénye a nyári ellátásra. Volt, hogy három pár óvónő is dolgozott egyszerre
nyár folyamán. Június végén, mikor már iskolai szünet volt, még mindig 130 fős létszámmal
dolgozott az óvoda. A tapasztalatuk azt mutatja, hogy főleg azok a szülők igényelték a nyári
ellátást, akiknek a gyermekük ingyen étkezhet.
Hollendusné Bíró Anett, a Gyermeklánc Óvoda óvodavezetője: Ebben az óvodában is
működött ez a gyakorlat. A Szőlőhegyi óvoda hat hétre le volt zárva, a többi óvoda van
váltakozva nyitva már évek óta. Érzékelhető volt a magas létszám, főleg olyan gyermekekkel,
akik ingyenesen étkeznek.
Horváth Erika, a 2. sz. Óvoda óvodavezetője: Az óvodában már kilenc éve ez a gyakorlat. Nem
jelenti ki, hogy párhuzam vonható le az ingyenesen étkezők és az ellátást igénylők között. A
szülők igényét úgy mérik fel, hogy naptárt adnak nekik, amiben be kell jelöljék, hogy mikor
tartanak igényt nyári ellátásra. Elmondja, hogy óvodájukban gondot fordítanak arra, hogy
minden gyermek legalább két hetet otthon legyen nyáron a családjával. Ezen kívül megjegyzi
még, hogy a tanév elejét egy olyan igényfelméréssel kezdik, amiben kiderítik, hogy mettől
meddig legyen nyitva az óvoda. Volt olyan szülő, aki például azt szerette volna, hogy reggel fél
hattól este hatig legyen nyitva az óvoda. Az olyan esetekben, amikor a gyermek 10 óránál
többet lenne az óvodában, személyesen elbeszélgetnek a szülővel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: És ez működik?
Horváth Erika, a 2. sz. Óvoda óvodavezetője: Igen, működik. Elmondja, hogy ezekben az
esetekben gyermekvédelmi törvényre hivatkoznak.
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 167/2016. (IX. 26.) határozata
az óvodaépületek 2016. évi nyári kihasználtságáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága az óvodák 2016. évi nyári kihasználtságáról szóló tájékoztatót
megköszöni és tudomásul veszi.
Határidő:

2016. szeptember 26.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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12. napirendi pont:
Beszámoló az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Morvai Szilveszter a Comenius Általános Iskola igazgatója
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Fényképeket ad körbe a jelenlevőknek, amiből
látszik, hogy az iskola a nyár folyamán sok programot szervezett.
Morvai Szilveszter, a Comenius Általános Iskola igazgatója: A gyermekek a nyár folyamán
lelkes pedagógusokkal voltak körülvéve, tartalmas programokkal. Sajnos több gyermekről is
elmondható, hogy az egész nyarat a napköziben kellett töltenie. Több olyan pedagógus is
dolgozott, aki nemrég szerzett diplomát. Az ő esetükben a fegyelmezésekkel voltak kisebb
gondok. Ami a napközit igénybe vevő gyermekek összetételét illeti, elmondja, hogy nemcsak
olyan gyermekekről lehet beszélni, akik ingyenesen étkeznek, hanem a jómódú családok is
igénybe veszik a napközit. Több kirándulásra elvitték a gyermekeket: a kilátóhoz,
Sötétvölgybe, a Pörbölyi Ökoturisztikai Centrumba, a Nyúldomb Energiaparkba. Tematikus
napokat is szerveztek, mint például a retro nap közös főzéssel. Szeretné megköszönni, hogy
kedvezményes fürdőbelépővel mehettek be a Szekszárdi Élményfürdőbe. Ezen kívül még
íjászatra és angol nyelvi képzésre is volt lehetőség, továbbá naponta egy-két óra kézműves
foglalkozásra is. A gyermekek jól érezték magukat, a létszámuk pedig folyamatosan nő.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nagyon jó híre van a nyári napközinek. A pénz átutalásra
került már?
Majnay Gábor osztályvezető: A Közgyűlést meg kell várni, csak utána kerülhet rá sor.
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 168/2016. (IX. 26.) határozata
az általános iskolák nyári napközis ellátásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága A Keresztény Nevelésért Alapítványnak (a
továbbiakban: Alapítvány) az általános iskolai tanulók nyári
napközbeni felügyelete ellátásáról szóló szakmai beszámolóját és
pénzügyi elszámolását elfogadja.
2. A bizottság felkéri a polgármesteri hivatal Gazdasági
Igazgatóságának vezetőjét, hogy intézkedjen a feladatellátásra
kötött megállapodás és a pénzügyi elszámolás szerint Alapítványt
még megillető 1.170.646,- Ft átutalásáról.
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3. A bizottság köszönetet mond Alapítványnak és a nyári napközis
ellátásban közreműködő valamennyi pedagógusnak és segítőnek a
színvonalas feladatellátásért.
Határidő:

2016. szeptember 26.
a 2-3. pont tekintetében: 2016. október 7.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 9 óra 45 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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