SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.70-6/2014.
JEGYZİKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2014. március 24. (hétfın) 8 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán
bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:
Polgármesteri Hivatal részérıl:

Majnay Gábor osztályvezetı,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Gaálné Hoffercsik Dóra Szekszárdi Civil Kerekasztal titkára.

A jegyzı megbízásából:

dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens, jegyzıkönyvvezetı

Meghívottak:

Halmai-Nagy Róbert Babits Mihály Kulturális Központ
igazgatója
Matókné Kapási Julianna a Babits Mihály Kulturális Központ
volt igazgatója.

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.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kéri, hogy a bizottság 3. és 4. napirendi pontjának tárgyalását
cserélje fel.
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:
Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveirıl
(14elot25 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense

2. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2014. évi bizottsági keretének felosztása
(14elot32 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Majnay Gábor osztályvezetı
3. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2014. évi Sportkeretének felosztása
(14elot34 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
4. napirendi pont:
2014. évi mőködési támogatások – Sportegyesületek támogatási keret - felosztása
(14elot33 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
A Városi Diáksport Egyesület 2014. évi mőködésének támogatása
(14elot35 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

1. napirendi pont:
Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveirıl
(14elot25 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Matókné Kapási Julianna volt igazgató: Nem szeretné kiegészíteni a beszámolót, inkább szeretne
rávilágítani a humánerıforrás elemzésére. Keveset keresnek náluk az emberek, illetve nem tudnak
fizetést adni, nem vállalnak munkát, elmennek tılük. Áprilisban elmegy a hangmérnök, mivel az üzleti
szférában az itteni fizetés kétszeresét fogja keresni, aki megjegyzi, kiváló szakember. Ez egy olyan
munkahely, amit nagyon kell szeretni ahhoz, hogy hétvégén, ünnepnapokon is dolgozzon az ember.
Nem találnak embereket, egyszerően nem is jelentkeznek a meghirdetett állásra.
Kéri, hogy a bizottság e témára fókuszáljon.
Megjegyzi, júliusban bezárják a színháztermet, mivel ki kell cserélni a padozatot, tekintettel arra, hogy
feljön.
Halmai-Nagy Róbert Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója: Teljesen egyetért Júliával a
munkabérek tekintetében. Kéri a bizottság tagjait, hogy lehetıségükhöz mérten valamilyen helyi
megoldást keressenek. Szerepel a beszámolóban négy új álláshely igény, amelyrıl tudja, hogy nem a
bizottság hatáskörébe tartozik, de kéri a T. Bizottság támogatását. Elsısorban technikai és egyéb
kisegítı álláshely hiányuk van. A heti hat napos nyitva tartást két fı közönségszolgáltatási munkatárs
végzi, és betegségük esetén komoly nehézségek adódnak.
Majnay Gábor osztályvezetı: Amennyiben nincs benne a költségvetésben a munkabérek összege,
úgy azt a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén javasolni kell, hogy építsék be a költségvetésbe.
Horváth Ferenc bizottsági tag: A kérdése az lenne, hogy készült-e valamilyen számítás arra
vonatkozóan, hogy milyen összeget képviselne a négy fı foglalkoztatott munkabére, valamint a
dolgozók bérkompenzációja, tekintettel alacsony fizetésükre.
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Matókné Kapási Julianna volt igazgató: Ilyen számítás nem készült. Megközelítıleg a budapesti
bérekhez szeretnék felemelni a béreket, mely 20-30 %-os emelést jelentene. A helyi könyvtár, illetve
múzeum dolgozói bérét kellene megnézni, és arra figyelemmel módosítani a munkabért.
2005-ben náluk eltörlésre került minden pótlék, pl. a nyelvvizsga után járó pótlék.
Majnay Gábor osztályvezetı: Április elsı hetében le kellene ülni a pénzügyi vezetéssel ezen
dolgokat elmondani. Ebben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság lesz az illetékes. Javasolja, hogy
kérjenek Pál József igazgatóság vezetı úrtól idıpontot, és amit ott megbeszélnek, azt be kellene vinni
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésére.
Matókné Kapási Julianna volt igazgató: Korábban felmerült, hogy nem lenne-e jobb más formában,
esetleg nonprofit formában mőködtetni a mai elnevezéső Babits Mihály Kulturális Központot. Ezt ma
már nem lehet véghez vinni, mert egy hétéves programban vannak.
Napjainkban a kötelezı bérminimum magasabban van, mint a közalkalmazotti bértábla három alsó
szintje.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a bizottságnak, hogy a határozatot egészítsék ki az
alábbi 6. ponttal:
„A bizottság javasolja a közgyőlésnek, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ létszámát az igazgató
által elıterjesztett négy fıvel emelje meg.”
A bizottságnak ezzel a kiegészítéssel elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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 55/2014. (III.24.) határozata
A Babits Mihály Kulturális Központ 2013. évi munkájáról és
2014. évi terveirıl
1.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét fejezi ki Matókné
Kapási Julianna igazgatónınek és a Babits Mihály Kulturális Központ
dolgozóinak a 2013. évben végzett színvonalas munkáért.
2.
A bizottság a Babits Mihály Kulturális Központ 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót és a 2014. évi munkatervét elfogadja.
3.
A bizottság felkéri a Babits Mihály Kulturális Központ
igazgatóját, hogy a Kiemelkedı Mővészeti Együttesek városi
nagyrendezvényeken történı fellépéseit segítse elı, az ingyenes
fellépéseikrıl a továbbiakban is vezessen külön kimutatást és arról
tájékoztassa év végén a Humán Osztályt.
4.
A bizottság felkéri a Babits Mihály Kulturális Központ
igazgatóját, hogy a továbbiakban is vezessen nyilvántartást a teljes év
folyamán az intézmény tereit ingyenesen használó civil szervezetekrıl
és intézményekrıl, valamint szervezetenkénti kimutatásban
forintosítsa a természetben nyújtott szolgáltatások értékét.
5.
A bizottság felkéri a Babits Mihály Kulturális Központ
igazgatóját, hogy az AGÓRA Program által megkövetelt „integrált
közmővelıdési intézmény” feladatbıvülésébıl adódó jogszabályi és
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szakmai megfelelıség
Polgármesteri Hivatallal.

fenntartásában

mőködjön

együtt

a

6.
A bizottság javasolja a közgyőlésnek, hogy a Babits Mihály
Kulturális Központ létszámát az igazgató által elıterjesztett négy fıvel
emelje meg.
Határidı: 2014.március 24.
3-5. pont tekintetében: 2014. március 24. és folyamatos
6. pont tekintetében 2014. április 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
6. pont tekintetében Pál József igazgatóság vezetı
2. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2014. évi bizottsági keretének felosztása
(14elot32 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Majnay Gábor osztályvezetı
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nem lett több pénzünk, most is 42.000.000,- forintunk van.
Horváth Ferenc bizottsági tag: A sportkeretünk csökkent, tavaly 21.300.000,- Ft volt, most pedig
20.600.000,- Ft.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Elmondja, hogy végig olvasva a bizottsági keret
felosztását, azt nem tartja fairnak. A kultúrára kevesebb jut, hiszen a mecénás tehetséggondozó
támogatási keretbıl fıként a sportra fordít a bizottság.
Horváth Ferenc bizottsági tag: A sportban több a tehetséges gyerek a kiírás szerint, mint az egyéb
más civil területen.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Nem ért ezzel egyet. Több sportverseny van, például
amíg három atlétika verseny van egy évben, addig csak egyszer van matematika verseny. Inkább
országos versenyeket rendeznek utóbbi területen.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Elment az 1.500.000,- Ft, mert idén nem lesz atlétika verseny,
továbbá 700.000,- Ft-tal kevesebb jut a sportra. Az idén lesznek kiemelt feladatok, így javasolja, hogy
a sportkeretbıl már ne vegyen el a bizottság pénzt. Kiemeli, hogy van két olimpikonunk, ilyen nincs
más civil területen.
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Az ifjúsági keretbıl 10 % megy sportra, míg a civil
keretbıl a mőködést lehet finanszírozni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottságnak elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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 56/2014. (III.24.) határozata
A Humán Bizottság 2014. évi bizottsági keretének felosztása
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. évi költségvetésérıl szóló 6/2014. (II.24.) önkormányzati
rendeletében (1. sz. melléklet) elkülönített Humán Bizottsági Keretet
az alábbiak szerint osztja fel:
I. Sportkeret:

20. 600 eFt

II. Ifjúsági Keret

2. 700 eFt

III. Civil Keret

6. 000 eFt

IV. Kulturális támogatási keret

1. 100 eFt

V. Mecénás Tehetséggondozó támogatási keret

3. 500 eFt

VI. Kiemelkedı Mővészeti Együttesek

4. 000 eFt

VII. Nevelési intézmények szakmai- tanügyigazgatási ellenırzéséhez
kapcsolódó kiadások
1. 200 eFt
VIII. Tartalék keret
Összesen.

2. 900 eFt
42. 000 eFt

Határidı: 2014. március 24.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
3. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2014. évi Sportkeretének felosztása
(14elot34 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottságnak elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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 57/2014. (III.24.) határozata
A Humán Bizottság 2014. évi Sportkeretének felosztása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a 2014. évi Sportkeretet az alábbiak szerint osztja
fel:
I. Sportkeret:

20. 600 eFt

1. Sportegyesületek támogatási keret

9. 000 eFt

A, Kiemelt egyéni csapatsportág Keret
B, Kiemelt egyéni sportág Keret

6. 000 eFt
3. 000 eFt
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2. Szabadidı és Diáksport Keret

6. 600 eFt

3. Nemzetközi és Városi Sportrendezvények Keret

2. 000 eFt

4. Eredményességi Keret

2. 000 eFt

5. Tartalékkeret

1. 000 eFt

Határidı: 2014. március 24.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont:
2014. évi mőködési támogatások – Sportegyesületek támogatási keret - felosztása
(14elot33 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Figyelembe kell venni azon körülményt, hogy egy
egyesületben hány emberrel foglalkoznak, illetıleg abból hányan érnek el eredményt, és ennek
függvényében döntsön a bizottság a támogatás mértékérıl.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Álláspontja szerint a bizottság által adott támogatást szakmai
munkára kellene adni, ne bérleti díjra fordítsák, mivel ez egy túl értékes pénz ahhoz. A mőködési
feltételnek az elıteremtése nem önkormányzati feladat, de a mőködés elıteremtését támogatni már
lehet, hatalmas különbség van a kettı között.
Indítványozza, hogy Varga József elnök és Sáth Sándor szakmai vezetı urakat a Szekszárdi
Asztalitenisz Clubtól, valamint a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Clubtól Bay Attila urat hívják
meg a következı bizottsági ülésre, ahol lehetıség van meghallgatásukra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság csak a „Kiemelt csapatsportág
Keretet” ossza fel. A „Kiemelt egyéni csapatsportág Keretrıl” a Szekszárdi Asztalitenisz Club
képviselıinek meghallgatását követıen a következı ülésen rendelkezzenek.
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 58/2014. (III.24.) határozata
2014. évi mőködési támogatások – Sportegyesületek támogatási
keret - felosztása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a szekszárdi székhelyő sportegyesületek részére a
„Kiemelt csapatsportág Keretbıl”, az alábbi támogatásokat ítéli meg:
Szekszárdi Kosárlabda Sport Club:
2.000.000,- Ft
Szekszárdi Utánpótlásnevelı Futball Club:
2.000.000,- Ft
Szekszárd Fekete Gólyák Kézilabda Club:
2.000.000,- Ft
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére és a támogatási összegek átutalására.
Határidı: 2014. március 24.
2. pont tekintetében: 2014. április 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı
5. napirendi pont:
A Városi Diáksport Egyesület 2014. évi mőködésének támogatása
(14elot35 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottságnak elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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 59/2014. (III.24.) határozata
A Városi Diáksport Egyesület 2014. évi mőködésének támogatása
1.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Városi Diáksport Egyesület
mőködését 600 eFt összeggel támogatja a Sportkeret Szabadidı és
Diáksport Kerete terhére.
2.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére és a támogatási összegek átutalására.
Határidı: 2014. március 24.
2. pont tekintetében: 2014. április 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 9 óra 30 perckor
berekeszti.
Kmf.

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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