SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-7/2011.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2011.
április 26-án 13 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Fajszi Lajos bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelent:Pál József igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Farkasné Tamási Anna osztályvezetı,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Parrag Ferencné igazgatási ügyintézı,
Bosnyák Péter a Szekszárdi Civil Kerekasztal titkára,
Kovácsné dr. Kubik Andrea biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 13 óra 30 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére „Az I. Béla
Gimnázium szedresi általános iskolája 2011/2012. tanévi elsı osztályába felvehetı tanulói létszám”
címő, az ülésen kiosztott szóbeli elıterjesztést. Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
A napirendre vonatkozó további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó módosító javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(77. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
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2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..) önkormányzati
rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
(110. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-2014. évekre vonatkozó Gazdasági
Programjának elfogadására
(81. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási társulásainak 2010. évi szakmai és
pénzügyi beszámolója
(102. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkasné Tamási Anna osztályvezetı
Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
5. napirendi pont:
Közterületek elnevezése
(48. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Parrag Ferencné igazgatási ügyintézı
6. napirendi pont:
Állásfoglalás megyei önkormányzati, gyógypedagógiai
átszervezésérıl
(91. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens

feladatokat

ellátó

intézmény

7. napirendi pont:
Javaslat a Humán Bizottság 2011. évi bizottsági keretének felosztására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot37 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
8. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2011. évi támogatására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot33 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
9. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelmekre
(írásbeli elıterjesztés, 11elot34 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
10. napirendi pont:
Javaslat a Mővészeti Ösztöndíj Támogatás és a Tudományos Ösztöndíj Támogatás pályázati
felhívására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense

2

11. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Keret pályázati felhívására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
12. napirendi pont:
Javaslat a 37. Gemenci Nagydíj szervezésének támogatására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot41 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens
13. napirendi pont:
A II. Borvidék Félmaraton rendezvényre vonatkozó támogatási kérelem
(írásbeli elıterjesztés, 11elot42 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens
14. napirendi pont:
A BAD BONES AFC támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot43 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens
15. napirendi pont:
Evobike körtúra csapat támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot44 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens
16. napirendi pont:
Az I. Béla Gimnázium szedresi általános iskolája 2011/2012. tanévi elsı osztályába felvehetı
tanulói létszám
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

ZÁRT ÜLÉS
17. napirendi pont:
Javaslat megyei díjakra
(107. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Fekete László polgármesteri titkár

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(77. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a közgyőlés az alakuló ülésen elfogadott
határozatával döntött a hatályos szervezeti és mőködési szabályzat átfogó felülvizsgálatáról. Ez
alapján készült el az elıterjesztés. A módosítást jogszabályi változások, a szervezeti elnevezések
változása, és gyakorlati tapasztalatok indokolják. A Humán Bizottságot két módosítás, a 10. § és a 12.
§ módosítása érinti. A 12. §-ban a bizottság átruházott hatásköreit a bizottság eddigi határozatai
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alapján, a kialakult gyakorlatnak megfelelıen javasolják módosítani. Ismerteti a módosításokat. A 10.
§-ban javasolják, hogy a bizottságok a mőködési szabályaikat ügyrend formájában határozzák meg az
önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatának keretében.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a szervezeti és mőködési szabályzat módosításáról szóló
rendelet módosítást a közgyőlésnek tárgyalásra javasolják.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
51/2011 (IV.26.) HB határozat
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
rendelet módosítása
(77. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról
szóló
rendelet
módosításának
tervezetét.
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..) önkormányzati
rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
(110. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a közgyőlés nemrég tárgyalta a 2010. évi költségvetés IIII. negyedévi teljesítésérıl szóló beszámolót, és az abban foglaltakhoz képest mind a kötelezettség
vállalás, és az adósságállomány tekintetében lényeges változás nem történt az elmúlt idıszakban. A
2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet a jogszabályok szerint készítették elı.
A könyvvizsgáló a rendelet tervezetet véleményezésre megkapta, a könyvvizsgálói véleményt azonban
írásban még nem kapták meg.
Dr. Horváth Kálmán 13 óra 40 perckor elhagyja az üléstermet. A 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen,
a bizottság továbbra is határozatképes.
Halmai Gáborné: A volt Garay téri iskola épületével kapcsolatos kintlévıség hol jelenik meg az
anyagban?
Pál József: A számviteli követelések között található.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a 2010.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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52/2011 (IV.26.) HB határozat
A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelet
(110. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a 2010. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet.
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-2014. évekre vonatkozó Gazdasági
Programjának elfogadására
(81. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Gazdasági Program készítésében a Városüzemeltetésiés fejlesztési Igazgatóság is részt vett. A Gazdasági Program pénzügyi része a költségvetésben
tervezett elıirányzatokkal összhangban van. Elmondja, hogy a Gazdasági Programot tulajdonképpen
Ács Rezsı alpolgármester úr fogta össze, a Polgármesteri Hivatal csak adatokat szolgáltatott.
Halmai Gáborné: Véleménye szerint az egész elıterjesztés feltételes módban fogalmazódott meg, és
nincs benne konkrét elképzelés. Az ezzel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a közgyőlésen jelezni
fogja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja az
Önkormányzat 201-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:
53/2011 (IV.26.) HB határozat
Javaslat
Szekszárd Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata 2010-2014. évekre vonatkozó
Gazdasági Programjának elfogadására
(81. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2010-2014. évekre
vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadására”
címő elıterjesztést.
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási társulásainak 2010. évi szakmai és
pénzügyi beszámolója
(102. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkasné Tamási Anna osztályvezetı
Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Farkasné Tamási Anna: Tájékoztatja a bizottságot, hogy pénzügyi szempontból elég sok
kintlévısége van az önkormányzatnak, ennek részben az az oka, hogy az állami támogatás kevesebb
volt az elızı évekhez képest.
Halmai Gáborné: Van-e realitása annak, hogy ezek a kintlévıségek megtérülnek?
Farkasné Tamási Anna: A szedresi önkormányzat részletekben fizeti ki a korábbi tartozásait. Az
elıterjesztésben 25 millió Ft tartozás van ugyan, de ez egy 2010. dec. 31-i állapot, azóta ık ebbıl már
5 millió Ft-ot kifizettek. Sióagárd Község Önkormányzatának tartozása a 2009. évi elszámolásból
származik, ık ennek tartozásnak a kifizetését a 2011. évi költségvetésükbe beépítették, a törlesztést
már meg is kezdték.
Majnay Gábor: Tudomása szerint mindkét településsel egyeztetésre került sor a tartozások rendezése
érdekében.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az elıterjesztésben látja, hogy a szedresi önkormányzat intézményi
saját bevétele magas. Mibıl tevıdik ez össze?
Farkasné Tamási Anna: Az intézményi saját bevétel fıkét térítési díjakból áll.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
54/2011 (IV.26.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közoktatási társulásainak 2010. évi szakmai és
pénzügyi beszámolója
(102. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata közoktatási társulásainak
2010. évi szakmai és pénzügyi beszámolója” címő
közgyőlési elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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5. napirendi pont:
Közterületek elnevezése
(48. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Parrag Ferencné igazgatási ügyintézı
Parrag Ferencné: Felvetıdhet a kérdés, hogy miért van ilyen sok közterület elnevezés. Ennek oka,
hogy a 2011. évben népszámlálás lesz, és ezzel kapcsolatosan pár éve dolgoznak már egy egységes
címnyilvántartási rendszer kialakításán. Az egységes címnyilvántartási rendszer kialakítása során
derült ki, hogy még mindig vannak olyan közterületek, ahol emberek laknak, és nincs neve az adott
közterületnek. Nagyon sok probléma származik abból, hogy az emberek kitalálnak neveket az adott
közterület elnevezésére, de az nem hivatalos. Ismerteti az elıterjesztés tartalmát képezı közterület
elnevezésekre vonatkozó javaslatokat.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javaslatot tesz a bizottságnak a közterületek elnevezésére az alábbiak
szerint:

-

az 1. pontban meghatározott közterület vonatkozásában a Kisbödı-hegy utca,
a 2. pontban meghatározott közterület vonatkozásában a Csillagfény utca,
a 3. pontban meghatározott közterület vonatkozásában a Cserfa utca,
a 4. pontban meghatározott közterület vonatkozásában a Cinege utca,
az 5. pontban meghatározott közterület vonatkozásában a Zápor-köz,
a 6. pontban meghatározott településrész vonatkozásában a Szücsény-szurdik elnevezést
javasolja.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

55/2011 (IV.26.) HB határozat
Közterületek elnevezése
(48. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Közterületek elnevezése”
címő elıterjesztés határozati javaslatát az alábbiak
szerint:
A bizottság
- az 1. pontban meghatározott közterület
vonatkozásában a Kisbödı-hegy utca elnevezést,
- a 2. pontban meghatározott közterület
vonatkozásában a Csillagfény utca elnevezést,
- a 3. pontban meghatározott közterület
vonatkozásában a Cserfa utca elnevezést,
- a 4. pontban meghatározott közterület
vonatkozásában a Cinege utca elnevezést,
- az 5. pontban meghatározott közterület
vonatkozásában a Zápor-köz elnevezést,
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-

a 6. pontban meghatározott településrész
vonatkozásában a Szücsény-szurdik elnevezést
támogatja.

Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
6. napirendi pont:
Állásfoglalás megyei önkormányzati, gyógypedagógiai
átszervezésérıl
(91. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens

feladatokat

ellátó

intézmény

Kovácsné dr. Kubik Andrea: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
56/2011 (IV.26.) HB határozat
Állásfoglalás
megyei
önkormányzati,
gyógypedagógiai feladatokat ellátó intézmény
átszervezésérıl
(91. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja az „Állásfoglalás megyei
önkormányzati, gyógypedagógiai feladatokat ellátó
intézmény átszervezésérıl” címő elıterjesztés
határozati javaslatát.
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont:
Javaslat a Humán Bizottság 2011. évi bizottsági keretének felosztására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot37 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Humán Bizottság részére rendelkezésre álló 50
millió Ft korábban úgy oszlott meg a két bizottság között, hogy a Mővelıdési és Oktatási Bizottság
kerete 15 millió Ft-os, a Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottság kerete pedig 30 millió Ft-os
volt. A Humán Bizottság keretének felosztására vonatkozó javaslatot is a korábbi két bizottság
keretének felosztása alapján készítették el. Az elıterjesztéshez mellékelték a tavalyi bizottsági keretek
felosztását. A Sportkeret tekintetében a tavalyihoz képest néhány módosítást javasolnak. Ezzel
kapcsolatosan átadja a szót Asztalos Adrienn-nek.
Asztalos Adrienn: A sportkoncepcióban meghatározásra kerültek a kiemelt sportágak, és ez alapján a
bizottsági kereteknél is Kiemelt egyéni sportág keretet, és Kiemelt egyéni csapatsportág keretet
javasolnak megkülönböztetni. Azt tapasztalták, hogy a korábbi években nagyon sok olyan
sportegyesület is kapott mőködési támogatást, aki pályázatot nem is nyújtott be. Ezért az javasolják,
hogy csak azok a sportegyesületek kapjanak mőködésre pályázat nélkül támogatást, akik a
sportkoncepcióban meghatározott kiemelt egyéni csapatsportághoz, vagy kiemelt egyéni sportághoz
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tartoznak. Azok a sportegyesületek, akik ilyen módon nem részesülnek támogatásban, ettıl
függetlenül természetesen pályázhatnak támogatásra.
Halmai Gáborné: Azok a sportegyesületek, akik kimaradnak ebbıl a keretbıl, melyik keretre
nyújthatnak be pályázatot?
Asztalos Adrienn: Ezek a sportegyesületek a Szabadidı és Diáksport keretre nyújthatnak be
pályázatot. Erre a keretre a sportkeretrıl csoportosítottak át pénzösszegeket, és így a Szabadidı és
Diáksport Kereten lévı pénzösszeg a tavalyihoz 1 millió Ft-hoz képest 5,8 millió Ft-ra nıtt.
Halmai Gáborné: Attól tart, hogy lesznek olyan sportegyesületek, amelyek viszont nem felelnek meg
a Szabadidı és Diáksport Keret pályázati feltételeinek. Ilyen például a Senior Atlétikai Klub.
Tudomása szerint az idei évben az egyesületek ráadásul az NCA-tól is kevesebb támogatásra
számíthatnak. Lehet, hogy meg kellene változtatni a keret nevét és a pályázati feltételeket is.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: Javasolja, hogy legyen a keret elnevezése „Nem kiemelt, és Szabadidı
és Diáksport Keret”, és ebbe már minden kimaradt sportegyesület belefér.
Majnay Gábor: Pontosítja az elnevezést „Nem kiemelt sportág, Szabadidı és Diáksport Keret” –re.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal. Ez utóbbi elnevezéssel módosítva javasolja a
határozati javaslatot elfogadásra a bizottságnak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
57/2011 (IV.26.) HB határozat
A Humán Bizottság 2011. évi bizottsági keretének
felosztása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2011. évi
költségvetésrıl
szóló
10/2011.
(III.09.)
önkormányzati rendelet, valamint a 39/2011. (IV.07.)
szekszárdi öh. által biztosított 50.000 eFt összegő
2011. évi bizottsági keretet az alábbiak szerint osztja
fel:
I.
1.

2.

3.
4.
II.
III.

Sportkeret:
27. 800 eFt
Sportegyesületek támogatási keret
16. 500 eFt
A, Kiemelt csapatsportág Keret
12. 500 eFt
B, Kiemelt egyéni sportág Keret
4. 000 eFt
Nem kiemelt sportág, Szabadidı és
Diáksport Keret
5. 800 eFt
Nemzetközi és Városi Sportrendezvények
Keret
3. 000 eFt
Eredményességi Keret 2. 000 eFt
Ifjúsági Keret
3. 000 eFt
Civil Keret
7. 000 eFt
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Kulturális támogatási keret 1. 250 eFt
Tudományos Ösztöndíj és a Mővészeti
Ösztöndíj támogatási keret
400 eFt
Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési támogatási
keret
400 eFt
Mecénás Tehetséggondozó támogatási keret
1. 650 eFt
Kiemelkedı Mővészeti Együttesek
5. 100 eFt
Szakmai-tanügyigazgatási
szakértık
díjazása
1. 500 eFt

X.

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás

XI.

Tartalék Keret

500 eFt
1. 900 eFt
Ebbıl sportcélra tartalék keret
500 eFt
Határidı: 2011. április 26.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
8. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2011. évi támogatására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot33 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Kiemelkedı Mővészeti Együttesek Kereten ugyan
ugyannyi pénz van, mint tavaly, idén viszont eggyel több Kiemelkedı Mővészeti Együttes van.
Szerette volna, ha a bizottsági keretek felosztásánál több pénzt különítenek el a Kiemelkedı Mővészeti
Együttesek számára, de mivel erre nem került sor, az 5 millió Ft-ot osztotta fel úgy, hogy a Bartina
Néptánc Együttes támogatását csökkentette 100 ezer Ft-tal, és így az új egyesület, a Szekszárdi
Mozgásmővészeti Stúdió számára 100 ezer Ft támogatást javasol.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a Tartalék Keretrıl csoportosítsanak át 100.000,- F-ot a Szekszárdi
Mozgásmővészeti Stúdió részére, a Bartina Néptáncegyüttes 1,1 millió Ft-os támogatása pedig
maradjon meg.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal, ezzel a módosító javaslattal javasolja elfogadásra
a bizottságnak a határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
58/2011 (IV.26.) HB határozat
A Szekszárdi Kiemelkedı Mővészeti Együttesek
2011. évi támogatása
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
Humán
Bizottsága
a
Kiemelkedı Mővészeti Együtteseket az alábbi
támogatásban részesíti a 2011. évi Kiemelkedı
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Mővészeti Együttesek Támogatási Keretébıl,
melynek összege 5.100,- eFt:
•

Szekszárdi Német Nemzetiségi Tőzoltó
Fúvószenekar (Alisca Brass Band)
250.000,- Ft

•

Art Contact Mozgásszínház: 100.000,- Ft

•

Bartina Néptánc Egyesület
1.100.000,- Ft

•

Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes
250.000,- Ft

•

„Ifjú
Szív”
Magyarországi
Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes
210.000,- Ft

•

Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd
300.000,- Ft

•

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
210.000,- Ft

2.

•

Szekszárd Big Band

200.000,- Ft

•

Szekszárd Jazz Quartett

280.000,- Ft

•

Szekszárdi Kamarazenekar: 280.000,- Ft

•

Szekszárdi Madrigálkórus: 250.000,- Ft

•

„Mondschein”
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi Kórus Egyesület
150.000,- Ft

•

Tücsök Zenés Színpad Egyesület
460.000,- Ft

•

Szekszárdi Gitár Egyesület: 140.000,- Ft

•

PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális
Egyesület
200.000,- Ft

•

Szekszárd Junior Stars 350.000,- Ft

•

Gagliarda Kamarakórus

•

Babits Mihály Általános Iskola Német
Nemzetiségi Kórusa
100.000,- Ft

•

Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió
Közhasznú Egyesület
100.000,- Ft

170.000,- Ft

A bizottság 100.000,- Ft-ot átcsoportosít a
Tartalék Keretérıl a Kiemelkedı Mővészeti
Együttesek Keretre.
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3.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdések elkészítésére, és a
támogatási összegek átutalására.

Határidı: 2011. április 26.
3. pont tekintetében: 2011. május 15., illetve 2011.
június 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
9. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelmekre
(írásbeli elıterjesztés, 11elot34 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Halmai Gáborné: Kérdezi, hogy mi az indoka a 3. pontban meghatározott kötetek megvásárlásának?
Pócs Margit: Azért szükséges ezeknek a köteteknek a megvásárlása, mert az elızı kötetekbıl kaptak
az iskolák, és a tanítás szempontjából fontos lenne, hogy ezekbıl a kötetekbıl is lenne az iskolák
könyvtárába.
Halmai Gáborné: Kérdezi, hogy a Határok Nélkül Egyesület Szekszárdi Zenekarok Fesztiváljáról mit
lehet tudni, mert látja, hogy ez egy utólagos támogatás lenne?
Pócs Margit: Csak annyit tud, hogy a rendezvény már lezajlott, sajnos a Fesztivál programjával nem
rendelkezik. Ismerteti az Egyesület kérelmében leírtakat.
Halmai Gáborné: Költségvetést nem nyújtottak be a kérelemhez?
Pócs Margit: Nem, és a legtöbb egyesület nem szokott költségvetést benyújtani.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a jövıben kérjenek költségvetést a kérelemhez.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal.
Pócs Margit: Javasolja, hogy ezt a kérelmet ne támogassák, hanem irányítsák át a Kulturális Keretre,
és kérjék fel az Egyesületet költségvetés benyújtására.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy menjenek végig sorba a benyújtott kérelmeken, és
beszéljék meg, hogy kinek mekkora összegő támogatást adjanak.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy Darvas Ferencnek ne nyújtsanak pénzbeli támogatást, hanem
kérjenek tıle kötetet, amelyet késıbb ajándékba oda tud adni az önkormányzat vagy a bizottság
valamilyen alkalomra.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal. Az 1. pontban Dr. Szilágyi András „Liszt Ferenc
személyisége” címő könyv kiadásának támogatásánál is hasonló a helyzet, ott is javasolja a támogatás
fejében könyv kérését a szerzıtıl.
Halmai Gáborné: A „Kézjegy” Tolnai Tollforgatók Klub részére javasolt támogatást támogatja, de
kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal levélben kérjen a pályázatra beérkezett borversekbıl.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A Baka István Általános Iskola 100.000,- Ft-ot tud állni a szobor
elhelyezésének költségébıl, ezért javasolja, hogy az iskola részére 112.500,- Ft-ot biztosítsanak. A
maradék összeget, azaz 112.500,- Ft-ot a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság biztosítja. Még egyszer
ismerteti az egyes támogatási kérelmekre javasolt támogatási összegeket, és a határozati javaslatot
ennek megfelelıen javasolja elfogadni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
59/2011 (IV.26.) HB határozat
Támogatási kérelmek elbírálása
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Tartalék
Keret terhére az alábbi támogatásokat ítéli
meg:
•

Dr. Szilágyi András

•

Oláh János

•

Garay János Általános Iskola és AMI
Liszt Ferenc Zeneiskolája
70.000,- Ft

•

Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes 60.000,- Ft

•

Babits Mihály Általános Iskola Német
Nemzetiségi Kamrakórusa
100.000,- Ft

•

Baky Péter

•

Darvas Ferenc

20.000,- Ft

•

Orbán György

50.000,- Ft

•

„Kézjegy” Tolna Tollforgatók Klubja

30.000,- Ft
45.000,- Ft

70.000,- Ft

30.000,- Ft

2.

•

Szekszárd-Lugos
Társaság

•

Garay János Gimnázium :100.000,- Ft

•

Babits Mihály Mővelıdési Ház
Mővészetek Háza 30.000,- Ft

•

Vakok- és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete 50.000,- Ft

•

Baka István Általános Iskola
112. 500,- Ft

és

Facsád Baráti
50.000,- Ft

és

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a Garay János Általános Iskola és AMI
Liszt Ferenc Zeneiskolája, Baky Péter, Orbán
György, valamint a Szekszárd-Lugos és Facsád
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Baráti Társaság részére biztosított támogatási
összegeket, összesen 240.000,- Ft-ot –
tekintettel arra, hogy azok Polgármesteri
Keretbıl
kerültek
megelılegezésre
–
csoportosítson át a bizottság Tartalék Keretérıl
a Polgármesteri Keretre.
3.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodások elkészítésére, és a
támogatási összegek átutalására.

4.

A bizottság a Határok Nélkül Egyesület
kérelmét átirányítja a Kulturális Keretre, a
Honvéd Hagyományırzı Egyesület kérelmét
pedig a Civil Keretre, és egyben felkéri az
Egyesületeket a megfelelı keretek tekintetében
pályázat benyújtására.

Határidı: 2011. április 26.
2. pont tekintetében: 2011. május 15.
3. pont tekintetében: 2011. május 15. , illetve 2011.
június 15.
4. pont tekintetében: 2011. április 26.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
10. napirendi pont:
Javaslat a Mővészeti Ösztöndíj Támogatás és a Tudományos Ösztöndíj Támogatás pályázati
felhívására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Majnay Gábor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a pályázati kiírás bıvebb a tavalyihoz képest, mert
van egy kormány rendelet, amely tartalmazza, hogy pontosan mit kell tartalmazni a pályázati
kiírásoknak, így a kiírást a kormány rendeletnek megfelelıen bıvítették ki. Ennek megfelelıen a
bizottságnak meg kell határoznia a támogatás minimum és maximum összegét, a kiírásba bekerültek a
részletes pályázati feltételek is, bár ezeket korábban a pályázati adatlap tartalmazta, valamint a
hiánypótlásra vonatkozó felhívás is bekerült a kiírásba.
Pócs Margit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a tavaly kiosztott támogatási összegek alapján
minimum 20 ezer Ft, maximum 100 ezer Ft támogatást nyújtottak a 400 ezer Ft-os keretbıl. Javasolja,
hogy ezt határozzák meg a pályázati kiírásban minimum és maximum összegként.
Csillagné Szánthó Polixéna: A minimum és maximum összegekkel kiegészítve javasolja a pályázati
kiírást elfogadásra.
További, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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60/2011 (IV.26.) HB határozat
A Mővészeti Ösztöndíj Támogatás és a
Tudományos Ösztöndíj Támogatás pályázati
felhívása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Mővészeti
Ösztöndíj Támogatás és a Tudományos Ösztöndíj
Támogatás határozat mellékletét képezı pályázati
felhívását elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a pályázati felhívás Szekszárdi
Vasárnapban, valamint Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapján való közzétételérıl.
A pályázati felhívások a határozat mellékletét
képezik.
Határidı: 2011. április 26.
2. pont tekintetében: 2011. május 9.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
11. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Keret pályázati felhívására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Majnay Gábor: Ez a pályázati kiírás is az elızı napirendi pontnál elmondottak alapján került
kibıvítésre. A bizottságnak ez esetben is meg kell határoznia a minimum és maximum összeget.
Javasolja, hogy itt is 20 ezer Ft legyen a minimum összeg, és 100 ezer Ft a maximum összeg.
Csillagné Szánthó Polixéna: Tekintettel arra, hogy ezen a kereten nagyobb összeg áll rendelkezésre,
javasolja a maximum összeget 150 ezer Ft-ban meghatározni. A pályázati kiírást ennek megfelelıen
javasolja elfogadni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
61/2011 (IV.26.) HB határozat
Kulturális Keret pályázati felhívása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Kulturális
Keret határozat mellékletét képezı pályázati
felhívását elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a pályázati felhívás Szekszárdi
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Vasárnapban, valamint Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapján való közzétételérıl.
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2011. április 26.
2. pont tekintetében: 2011. május 9.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
12. napirendi pont:
Javaslat a 37. Gemenci Nagydíj szervezésének támogatására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot41 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens
Asztalos Adrienn: Az elıterjesztést azzal egészíti ki, hogy egyeztetett Schneider Konráddal, a
Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáregyesület elnökével a Gemenci Nagydíjra benyújtott költségvetéssel
kapcsolatosan. A költségvetésben ugyanis a bevételi oldal nagyobb, minta a kiadási oldal. Az elnök úr
ezt azzal indokolta, hogy nagyon pozitívan terveztek a szponzori bevételek tekintetében, de
valószínőleg a szponzori bevételre 40-50%-a fog csak realizálódni.
Halmai Gáborné: Ha ez így történik, még akkor is több lesz a bevételük, mint a kiadásuk.
Bosnyák Péter: Megnézte a költségvetést, és azt állapította meg, hogy ha a szponzori bevételt
leszámítja akkor egyensúlyban van a bevételi és a kiadási oldal. Feltételezi, hogy úgy tervezték a
költségeket, hogy ha nem lesz szponzori bevétel, akkor is meg tudják rendezni a versenyt.
Halmai Gáborné: Mindenképpen támogatni javasolja az egyesületet, de nem érti, hogy miért nem
lehet egye elıre meghatározott szponzori díjjal számolni.
Bosnyák Péter: Felveti annak lehetıségét, hogy a bizottság a verseny szervezésére szánt összeg felét
biztosítsa az egyesületnek most, a másik felét pedig a rendezvényt követıen, ha kiderülnek a végleges
szponzori bevételek.
Majnay Gábor: Ha a bizottság egyetért ez utóbbi javaslattal, akkor javasolja, hogy a bizottság
döntsön a támogatásra szánt összeg 50%-áról, vagy a 70%-áról most, és kérjenek be a
sportegyesülettıl egy részletesebb költségvetést, azt követıen döntsön a bizottság a fennmaradó
összegrıl.
Horváth Ferenc: Neki lennének kérdései a költségvetés kiadási oldalával kapcsolatosan. Nem
javasolja, hogy ne támogassák az egyesületet, de a kérdést nem tudja a rendelkezésre álló információk
alapján eldönteni. Azt sem látja, hogy mennyi a nevezési díj egy fıre, pedig véleménye szerint a
nevezési díjból több bevételre is szert lehetne tenni.
Halmai Gáborné: Támogatja Bosnyák Péter, és Majnay Gábor javaslatát.
Horváth Ferenc: Javasolja, hogy ne döntsenek most ebben a kérdésben, hanem kérjenek be egy
versenykiírást, egy részletesebb költségvetést, és hívják meg a következı ülésre a sportegyesület
elnökét.
Majnay Gábor: Ennek nem látja akadályát, mert a bizottságnak a jövı héten is kell tartania egy ülést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy ne hozzon döntést most a bizottság, hanem kérjenek be
egy részletesebb költségvetést a sportegyesülettıl, és térjenek vissza a témára a jövı heti bizottsági
ülésen.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A bizottság határozat hozatal nélkül lezárta a napirendi
pont tárgyalását.
13. napirendi pont:
A II. Borvidék Félmaraton rendezvényre vonatkozó támogatási kérelem
(írásbeli elıterjesztés, 11elot42 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens
Asztalos Adrienn: Elmondja, hogy ez is egy olyan rendezvény, amely már lezajlott, de nagyon jól
sikerült. Javasolja, hogy a bizottság a rendezvény megszervezését 400.000,- Ft-tal támogassa.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
62/2011 (IV.26.) HB határozat
A II. Borvidék Félmaraton
vonatkozó támogatási kérelem

rendezvényre

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a II.
Borvidék Félmaraton rendezvény szervezését
400 eFt összeggel támogatja a Sportkeret
Nemzetközi és Városi Nagy Sportesemények
Keret terhére.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
megállapodás elkészítésére és a támogatás
átutalására.

Határidı: 2011. április 26.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
14. napirendi pont:
A BAD BONES AFC támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot43 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Elmondja, hogy ez volt az elsı ilyen rendezvény, és véleménye szerint
nagyon jól sikerült. Javasolja, hogy a bizottság 100.000,- Ft-tal támogassa a a BAD BONES AFC által
szervezett amerikai football Aréna Kupa megrendezését, amelyet a BAD BONES AFC a rendezvény
terembérleti díjának fedezésére használhat fel.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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63/2011 (IV.26.) HB határozat
A BAD BONES AFC támogatási kérelme
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a BAD
BONES AFC által szervezett amerikai football
Aréna Kupa megrendezését 100 eFt-tal
támogatja a Sportcélú Tartalék Keret terhére,
amelyet a BAD BONES AFC a rendezvény
terembérleti díjának fedezésére használhat fel.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
megállapodás elkészítésére és a támogatás
átutalására.

Határidı: 2011. április 26.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
15. napirendi pont:
Evobike körtúra csapat támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot44 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens
Asztalos Adirenn: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy ne pénzben támogassák az Evobike körtúra csapatot, hanem
biztosítsanak a részükre „Szekszárd” feliratú pólót.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a határozat
megküldéséhez kapcsolódó kísérılevélben ajánlják fel a póló biztosítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
64/2011 (IV.26.) HB határozat
Evobike körtúra csapat támogatási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága az Evobike
körtúra csapat támogatási kérelmét nem támogatja.
Határidı: 2011. április 26.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
16. napirendi pont:
Az I. Béla Gimnázium szedresi általános iskolája 2011/2012. tanévi elsı osztályába felvehetı
tanulói létszám
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor: Ismerteti az elıterjesztést.

18

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:
65/2011 (IV.26.) HB határozat
Az I. Béla Gimnázium szedresi általános iskolája
2011/2012. tanévi elsı osztályába felvehetı tanulói
létszám
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 1)
bekezdésének 5. alpontjában kapott felhatalmazással
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (kt.)
102. § (2) bekezdés c) pontja alapján engedélyezi,
hogy a szedresi általános iskolájának 2011/2012.
tanévi elsı osztályában az I. Béla Gimnázium Kt. 3.
számú melléklet II. rész 7. pontjában foglaltak szerint
– legfeljebb húsz százalékkal – túllépje a maximális
26 fıs létszámot.
Határidı: 2011. április 26.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság nyilvános ülését 15 óra 55 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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