SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-2/2011.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2011.
február15-én 13 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

Fajszi Lajos elnökhelyettes,
Halmai Gáborné bizottsági tag.

Távolmaradt:

Horváth Ferenc bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelent: Máthé Péter képviselı,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
Bosnyák Péter a Szekszárdi Civil Kerekasztal titkára,
Tóthi Jánosné a Szekszárdi Civil Kerekasztal képviseletében,
Kovácsné dr. Kubik Andrea biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület elnöke,
Schneider Konrád a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros SE elnöke,
Szepesi József a Gemenc Judo Club vezetı edzıje,
Kékesi Emma a Polip Ifjúsági Egyesület elnöke,
Vikor-Barcza Szilvia a Polip Ifjúsági Egyesület képviseletében,
Liebhauser János az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 13 óra 30 perckor megnyitja.
A napirendre vonatozó módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont
Javasalat a 37. Gemenci Nagydíj rendezési jogának elbírálására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros SE elnöke
Schneider Konrád Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros SE elnöke
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2. napirendi pont
Beszámoló a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Sport Egyesület 2010. évi mőködésérıl és a
2011. évi terveinek bemutatásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
Meghívott: Schneider Konrád Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros SE elnöke
3. napirendi pont
Beszámoló a Gemenc Judo Club 2010. évi mőködésérıl és a 2011. évi terveinek bemutatásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
Meghívott: Szepesi József a Gemenc Judo Club vezetı edzıje
4. napirendi pont
Beszámoló a Polip Ifjúsági Egyesület 2010. évi mőködésérıl és a 2011. évi terveinek
bemutatásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
Meghívott: Kékesi Emma a Polip Ifjúsági Egyesület elnöke
5. napirendi pont
Beszámoló az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 2010. évi mőködésérıl és a 2011. évi terveinek
bemutatásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Liebhauser János az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója
6. napirendi pont
Javaslat az óvodák és az általános iskolák 2011/2012. nevelési évi, tanévi beíratási felhívásaira
(32. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont
Javaslat iskolatej ellátás biztosítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
8. napirendi pont
Egyebek

1. napirendi pont
Javasalat a 37. Gemenci Nagydíj rendezési jogának elbírálására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros SE elnöke
Schneider Konrád Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros SE elnöke
Halmai Gáborné 13 óra 33 perckor megérkezik az ülésterembe. A 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen.
Asztalos Adrienn: Ismerteti az elızményeket. A bizottság elızı ülésén felkérte a Polgármesteri
Hivatal Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztályát, hogy mindkét kerékpáros egyesülettıl kérjen egy
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tájékoztatót a Gemenci Nagydíj megrendezésére vonatkozóan. A sportegyesületek tájékoztatói az
elıterjesztés mellékletét képezik.
Máthé Péter: Véleménye szerint a két sportegyesület tájékoztatója eltér egymástól. Az egyik a
valamikori Gemenci Nagydíj útvonaltervébıl kiszakítja a hegyi egyenkénti, háztömb körüli és
országúti versenyt, a másik a hegyi egyenkénti verseny helyett országúti versenyt szervez, a háztömb
körüli verseny idıpontját pedig elırehozza fél 8 körüli kezdésre. Ezen kívül az egyik egyesület
költségvetés tervezetet is csatolt a tájékoztatóhoz, a másik nem. Az egyik egyesület ezen kívül
kiterjeszti a versenyen indulók körét mindenkire, aki kerékpárral rendelkezik.
Csillagné Szánthó Polixéna: İ is hiányolta, hogy a Szekszárdi Kerékpáros SE nem nyújtott be
költségvetés tervezetet. Nem tetszett neki, hogy a Szekszárdi Kerékpáros SE a levelében a másik
kerékpáros sportegyesületet leminısíti. Ezzel kapcsolatosan az alábbi idézet jut eszébe: „Nem kell
szidni a konkurenciát, elég ha jobbak vagyunk nála.” Véleménye szerint ezt be kell bizonyítani.
Steig Gábor: Véleménye szerint rendezési jogot a Gemenci Nagydíj rendezésére a város nem adhat. A
Gemenci Nagydíj rendezési joga nem tartozik sem a város, sem a bizottság hatáskörébe. Véleménye
szerint a város a tavalyi évben, és az idén is arról fog dönteni, hogy amennyiben Szekszárd Városában
Gemenci Nagydíjat szerveznek, akkor azt mekkora pénzösszeggel tudja támogatni. Sérelmezi, hogy a
másik kerékpáros egyesülettıl még egy fı jelen van, és hogy Schneider Gábort az ülésre nem hívták
meg. Véleménye szerint, amennyiben a háztömb körüli verseny idıpontját elırehozzák fél nyolcra,
akkor teljesül a villanyfényes verseny iránti kritérium is. Költségvetés tervezetet azért nem csatolt a
tájékoztatójához, mert tıle csak a verseny megszervezésére vonatkozó „szakmai anyagot” kérték, és
véleménye szerint abba nem tartozik bele a költségvetés tervezete. İ senkit nem akart megbántani a
levelével, csak a tényeket írta le. Az elnök asszony szavait idézve ık be akarják bizonyítani, hogy
jobban meg tudják szervezni a Gemenci Nagydíjat, mint a másik kerékpáros sportegyesület.
Fajszi Lajos 13 óra 50 perckor megérkezik az ülésterembe. A 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen.
Csillagné Szánthó Polixéna: A rendezési jog kifejezés a határozati javaslatban nem szerepel. A
bizottsági ülések nyilvánosak, tehát azokon bárki részt vehet, és semmi akadálya nincs annak, hogy a
sportegyesületbıl más is részt vegyen az ülésen. A meghívóban természetesen az egyesület elnökét
szerepeltetik meghívottként. Véleménye szerint annak ellenére, hogy a Szekszárdi Szabadidıs
Kerékpáros Egyesület részére a tavalyi évben nagyon kevés idı állt rendelkezésre, a Gemenci
Nagydíjat nagyon jól megszervezték.
Schneider Konrád: Nem érti, hogy a másik kerékpáros sportegyesület miért beszél ilyen negatívan a
tavalyi Gemenci Nagydíjról. Véleménye szerint a verseny jól sikerült, és próbálták azt a
hagyományoknak megfelelıen megszervezni.
Fajszi Lajos: Tájékoztatatja a jelenlévıket, hogy a tavalyi évben pont azért írtak ki pályázatot a
Gemenci Nagydíj megszervezésére, mert a város nem akarta a továbbiakban az utcai versenyt
támogatni, és az Ifjúsági Unió szervezésében a verseny nagyon elszakadt a várostól. A városnak az
volt a célja, hogy szerény költségvetés mellett egy olyan verseny kerüljön megrendezésre, ahol minél
több szekszárdi, vagy Szekszárdról elszármazott versenyzı tud rajthoz állni.
Halmai Gáborné: Nem tudja, hogy a két sportegyesületnek milyen tartalmú levél ment ki, de ha
azonos tartalmú levél ment ki, akkor azzal semmi gond nincs, hogy az egyik sportegyesület
költségvetést is csatolt a verseny megrendezésére vonatkozó tájékoztatójához, az csak a szándékát
tükrözi. Véleménye szerint a városnak kell eldöntenie, hogy a versenyt milyen formában kívánja
megszervezni, és ezt tudatnia kell a verseny szervezıivel is.
Steig Gábor: Tudták azt, hogy a városnak mik az elvárásai a verseny megszervezésével
kapcsolatosan, és azt is tudták, hogy kevés idı lesz a megszervezésre. Véleménye szerint azonban az
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nem mentség, hogy kevés idejük volt a verseny megszervezésére. İk ilyen kevés idı alatt is jobban
meg tudták volna szervezni a versenyt.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a vitát itt zárják le. Javasolja, hogy a Szekszárdi
Szabadidıs Kerékpáros Sportegyesület rendezze meg 2011-ben a Gemenci Nagydíjat.
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:
19/2011 (II.15.) HB határozat
A 37. Gemenci Nagydíj rendezési jogának
elbírálása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága támogatja,
hogy a 2011. évi 37. Gemenci Nagydíj
szervezésével és lebonyolításával járó feladatokat
a
Szekszárdi
Szabadidıs
Kerékpáros
Sportegyesület lássa el.
2. A Bizottság a 37. Gemenci Nagydíj
támogatásának mértékérıl és forrásáról a 2011.
évi költségvetési rendelet elfogadását, valamint a
bizottsági keret felosztását követıen visszatér.
Határidı: 2011. február 15.
2. pont tekintetében: 2011. március 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. napirendi pont
Beszámoló a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Sport Egyesület 2010. évi mőködésérıl és a
2011. évi terveinek bemutatásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
Meghívott: Schneider Konrád Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros SE elnöke
Schneider Konrád: Az egyesület célja az, hogy ne csak a versenysportról, hanem a szabadidı
hasznos eltöltésérıl is szóljon ez a sport. Mindenkit nagy szeretettel várnak, aki a szabadidejüket a
kerékpározásra szeretnék fordítani. A sportegyesület szemléletét a Gemenci Nagydíj szervezésébe is
megpróbálták bevinni. Véleménye szerint a verseny pozitív kritikát kapott, még akkor is, ha a Steig
Gábor ezt nem így gondolja.
Halmai Gáborné: Gratulál az egyesület munkájához. A beszámolóból, és az egyesület által szervezett
rendezvényekbıl is az derül ki, hogy nagyon komoly munka folyik az egyesületnél. Fontosnak tartja
azt, hogy tömegsportként minél többen az egészséges életmód részeként kerékpározzanak, és ha valaki
ennél is többre képes, akkor annak legyen egy olyan biztos háttere, mint a Szekszárdi Szabadidıs
Kerékpáros SE.
Csillagné Szánthó Polixéna: A bizottságnak elfogadásra javasolja a Szekszárdi Szabadidıs
Kerékpáros SE beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
20/2011 (II.15.) HB határozat
Beszámoló a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros
Sportegyesület 2010. évi mőködésérıl és a 2011.
évi terveinek bemutatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Szabadidıs Kerékpáros Sportegyesület 2010. évi
beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság felkéri a Szekszárdi Szabadidıs
Kerékpáros Sportegyesületet, hogy a 2011. évre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetıségeket
mőködésükhöz,
illetve
rendezvényeik
szervezéséhez.
.
3. A Bizottság az egyesület 2011. évi munkájához
sok sikert kíván.
Határidı: 2011. február 15.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Dr. Horváth Kálmán 14 óra 25 perckor elhagyja az üléstermet. A 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen.
A bizottság továbbra is határozat képes.
3. napirendi pont
Beszámoló a Gemenc Judo Club 2010. évi mőködésérıl és a 2011. évi terveinek bemutatásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
Meghívott: Szepesi József a Gemenc Judo Club vezetı edzıje
Szepesi József: Nem kívánja a beszámolót kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Hány tagja van a sportegyesületnek?
Szepesi József: Sajnos az elmúlt évben sokan elhagyták az egyesületet akár azért, mert inkább más
sportot folytatnak, akár azért mert elköltöztek a városból. Volt egy olyan kezdeményezésük tavaly,
hogy a szülıket nyilatkoztatták arról, hogy a gyerekeik versenyszerően szeretnék a sportot folytatni,
vagy csak szabadidıs tevékenységként. Ebbıl adódóan is volt konfliktusuk a szülıkkel, és valaki ezért
hagyta el az egyesületet. Így a tavalyi 100 fıbıl 80 aktív tag maradt.
Halmai Gáborné: Gratulál a szép eredményekhez. Fontosnak tartja azt, ami elhangzott, hogy
tisztázzák azt, hogy valaki csak szabadidıs tevékenységként, vagy versenyszerően szeretné őzni ezt a
sportot.
Szepesi József: Valóban, ık senkibıl nem akarnak gladiátort vagy versenyzıt nevelni, ha a szülı úgy
nyilatkozik, de ha a gyereknek olyan képességei vannak, akkor ık segítséget nyújtanak a versenyekre
való felkészülésben. A konfliktus pont abból származott, hogy a szülı arról nyilatkozott, hogy
szeretné, ha a gyerek versenyezne, de utána a felkészülés során nem úgy állt hozzá a dolgokhoz, mint
ahogy kellett volna. Szeretné jelezni, hogy az iskolákban az Országos Diákolimpiai eredményeket nem
egyformán ismerik el. Ez nem csak a judora vonatkozik, hanem más sportágakra is. Fıleg a gyakorló
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iskolánál probléma az, hogy az ilyen eredményeket nem értékelik, és ez a gyerekeknek ez nagyon
rosszul esik.
Csillagné Szánthó Polixéna: Tud a problémáról. Gondolkodik rajta, hogy ezen, hogy lehetne
változtatni, bár a gyakorló iskola nem városi fenntartású. Javasolja a bizottságnak a beszámoló
elfogadását.
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:
21/2011 (II.15.) HB határozat
Beszámoló a Gemenc Judo Club 2010. évi
mőködésérıl és a 2011. évi terveinek
bemutatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Gemenc
Judo Club Egyesület 2010. évi beszámolóját
elfogadja.
2. A Bizottság felkéri a Gemenci Judo Club
Egyesületet, hogy a 2011. évre vonatkozóan is
keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz,
illetve rendezvényeik szervezéséhez.
.
3. A Bizottság az egyesület 2011. évi munkájához
sok sikert kíván.
Határidı: 2011. február 15.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont
Beszámoló a Polip Ifjúsági Egyesület 2010. évi mőködésérıl és a 2011. évi terveinek
bemutatásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
Meghívott: Kékesi Emma a Polip Ifjúsági Egyesület elnöke
Kékesi Emma: Nem kívánja a beszámolót kiegészíteni.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: Milyen területen végeznek önkéntes munkát?
Kékesi Emma: Az egyesületnél kétféle önkéntességrıl beszélhetünk. Az egyik a külföldi önkéntesek
foglalkoztatása. İk a Fogyatékosok Nappali Intézményében, a Családi Napköziben, valamint a tolnamözsi német óvodában dolgoznak. Ezen kívül a szekszárdiak is végezhetnek önkéntes munkát, de ez
pályázattól is függ. Legutóbb a nagycsaládosok részére szerveztek mikulás napi ünnepséget. De
lehetıség van szintén pályázat alapján külföldön is önkéntes munkát végezni.
Halmai Gáborné: A beszámolóban azt olvasta, hogy két TÁMOP –os pályázat is van, amelynek az
elbírálása folyamatban van. Ha ezek a pályázatok, vagy akár az egyik pályázat, nem nyer, akkor is
tudják folytatni a tevékenységüket? Nagyon fontosnak tartja, hogy akár önkormányzati támogatással,

6

de az egyesület az alaptevékenységét a jövıben is lássa el. Véleménye szerint az egyesület
tevékenységére szükség van a városban.
Kékesi Emma: Igen, az alaptevékenységeiket továbbra is tudják folytatni. Valóban csak projekthez
kötıdıen tudnak tartósan munkavállalókat foglalkoztatni. De a foglalkoztatást pályázattól függetlenül
megbízási szerzıdéssel, vagy alkalmi munkavállalással is igyekeznek megoldani.
Fajszi Lajos: Úgy tudja, hogy a középiskolások részére kötelezıvé teszik az önkéntes munkát.
Javasolja, hogy ezzel kapcsolatosan vegyék fel a kapcsolatot az intézményekkel. Ez még csak terv, az
idei évre még nem vonatkozik, de érdemes ennek utánanézni.
Kékesi Emma: Köszöni a jelzést, ez tényleg jó lehetıség lenne az egyesület számára.
Csillagné Szánthó Polixéna: Véleménye szerint a Polip Ifjúsági Egyesület nagyon tartalmas,
színvonalas, és sok színő munkát végez. Talán egy kicsit nagyobb publicitásra lenne szüksége az
egyesületnek, az emberek nem nagyon ismerik az egyesület tevékenységét. Kérése az egyesület felé,
hogy tereljék az ifjúságot a városi rendezvényekre, ünnepségekre. Megköszöni az egyesület munkáját.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a Szekszárdi Vasárnapban kerüljön bemutatásra egy-egy civil
szervezet, ezáltal az emberek jobban megismerhetnék a civil szervezetek tevékenységét, és így a Polip
Ifjúsági Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat is.
Ácsné Oláh Gabriella: Köszöni a felvetést. A Szekszárdi Civil Kerekasztal ezt civil saroknak nevezte
el, és ezzel kapcsolatosan már egyeztetett a Szekszárdi Vasárnap fıszerkesztıjével is. Cser Ildikó
fıszerkesztı nyitott erre a kezdeményezésre, és szívesen közzé teszi az újságban a civil szervezetek
programjairól kapott beszámolókat is. Tájékoztatja továbbá a bizottságot, hogy február végén március
elején jelenik meg a Tolna Megyei Civil Szervezetek újságja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy a
bizottság megköszöni a Polip Ifjúsági Egyesület, és azon önkéntesek tartalmas és színvonalas
munkáját, akik az egyesület munkájában részt vettek.
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:
22/2011 (II.15.) HB határozat
A Polip Ifjúsági Egyesület 2010. évi mőködése és
2011. évi terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Polip
Ifjúsági Egyesület 2010. évi beszámolóját
elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni a Polip Ifjúsági
Egyesület, és azon önkéntesek tartalmas és
színvonalas munkáját, akik az egyesület
munkájában részt vettek.
3. A Bizottság felkéri a Polip Ifjúsági Egyesületet,
hogy a 2011. évre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
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4. A Bizottság az egyesület 2011. évi munkájához
sok sikert kíván.
Határidı: 2011. február 15.
3. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
5. napirendi pont
Beszámoló az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 2010. évi mőködésérıl és a 2011. évi terveinek
bemutatásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Liebhauser János az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója
Csillagné Szánthó Polixéna: Megköszöni a részletes és tartalmas beszámolót.
Liebhauser János: A beszámolót nem csak a bizottság részére készítik el, hanem saját maguknak is.
Ez a beszámoló ugyanis a munkájuk legfontosabb dokumentálása. Két kiegészítést kíván tenni a
beszámolóhoz. Az egyik az, hogy könyvtár mőködése sajnos egyre inkább rákényszeríti ıket arra,
hogy senkinek sem tudnak ingyenesen teret biztosítani. A városi közéletet támogató szerepkörét a
könyvtár ezért nem tudja betölteni. A másik megjegyzése az, hogy egyre inkább érvényesül az a
nagyon furcsa kettısség a könyvtár életében, ami nagyon ambivalensé teszi a mőködésüket, hogy
meglehetısen nagy eséllyel tudnak fejlesztési célú pénzeket pályázatokon elnyerni, de közben féléves
anyagi gondokkal küzd az intézményük. Ezen kívül a könyvtár épülete nagyon rossz állapotban van,
az elmúlt évben nagyon sok problémájuk volt az elektronikus hálózattal. Amikor ez az épület több,
mint ötven éve elkészült, akkor nem gondoltak arra, hogy közel száz számítógépet kell üzemeltetni.
Ennek ellenére reméli, hogy a jelenleg megvalósuló TÁMOP-os és TIOP-os pályázat ki tud alakítani
egy újfajta típusú könyvtári mőködést is, és egyre inkább olyanná válhat a könyvtár, amely a jövı
információs társadalmának megfelelı intézménnyé válik. Hiszen radikálisan más ifjúság nı fel
napjainkban, akiknek már teljesen természetes az internet.
Halmai Gáborné: Véleménye szerint a könyvtár épületével kapcsolatos problémára
mindenféleképpen megoldást kell találniuk. Több városban úgy korszerősítették a könyvtárakat, hogy
összevonták a levéltárral, egyetemi könyvtárakkal. Ezt Szekszárdon eddig még nem sikerült
megvalósítani, de úgy gondolja, hogy az együttmőködés az ilyen intézmények között továbbra is
nagyon fontos. Akár a megújuló Babits Mihály Mővelıdési Házzal is szorosabb együttmőködésre lesz
szükség. Elismeri a könyvtár eddigi munkáját a digitális információ áramlás tekintetében.
Liebhauser János: Tájékoztatja a bizottságot, hogy elindult egyfajta együttmőködés a könyvtárral és
a múzeummal kapcsolatos közös elérési portál tekintetében. A további együttmőködésre nyitottak más
intézmények tekintetében is. Véleménye szerint a könyvtári szakma kezd egy olyan fordulóponthoz
elérni, ahol az informatikai fejlesztés nem áthidalja az informatikai adottságokat, hanem tovább rontja.
Bár a könyvtár egy virtuális térbe kezd átköltözni, de könyvtár épületekre mégis szükség van, mert ott
tudnak az emberek találkozni. A könyvtár épületének korszerősítésére nagyon jó lehetıség lett volna
az AGORA program, de sajnos a pályázatba ez már nem fért bele.
Halmai Gáborné: Alig van olyan megyeszékhely, ahol a könyvtár modernizálása valamilyen
formában, akár tudásközpont, akár kulturális központ formájában ne történt volna meg. Bár tudja,
hogy egy új könyvtár építésére mostanában nem kerülhet sor, de fontosnak tartja, hogy a bizottság az
erre irányuló szándékot határozatban rögzítse.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megfogalmazza a határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
23/2011 (II.15.) HB határozat
Beszámoló az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 2010.
évi mőködésérıl és a 2011. évi terveinek
bemutatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét
fejezi ki Liebhauser János igazgatónak és az
Illyés Gyula Megyei Könyvtár dolgozóinak a
2010. évben végzett színvonalas szakmai
munkáért.
2. A Humán Bizottság az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár 2010. évi munkájáról szóló tájékoztatót
és a 2011. évi tervét elfogadja.
3. A bizottság megköszöni a megyei könyvtárnak a
Mészöly Miklós Emléknap, az Escher Károly
Szabadegyetem megvalósításában, valamint a
Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa szekszárdi
társrendezvényei lebonyolításában való aktív
közremőködést.
4. A bizottság felkéri az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár
igazgatóját,
hogy
a
városi
nagyrendezvények
elıkészítésében,
lebonyolításában a Babits Mihály Mővelıdési
Ház és Mővészetek Házával és a Polgármesteri
Hivatallal együttmőködve vegyen részt a
továbbiakban is.
5. A bizottság felkéri az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár igazgatóját, hogy a lehetıségeihez
mérten mőködjön együtt a „PAD” Irodalmi,
Mővészeti Kulturális Egyesülettel a Mészöly
Miklós Emléktanya ügyének gondozásában, és
kísérje figyelemmel az ezzel kapcsolatos
pályázati és forrásteremtı lehetıségeket.
6. A Bizottság egyetért azzal, hogy a könyvtár
épülete sem méretében, sem minıségében nem
felel meg a könyvtári szakma követelményeinek,
és fontosnak tartja, hogy a megyeszékhelyen új
könyvtár épüljön.
Határidı: 2011. február 15.
4-5. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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6. napirendi pont
Javaslat az óvodák és az általános iskolák 2011/2012. nevelési évi, tanévi beíratási felhívásaira
(32. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Tájékoztatja a bizottságot, hogy nagyjából a tavalyi számoknak
megfelelıen készítették el az elıterjesztést.
Halmai Gáborné: Az elıterjesztésben azt látja, hogy a Baka István Általános Iskola
Gyógypedagógiai Tagozatára vonatkozóan 11 fı került a határozati javaslatban meghatározásra. Van-e
ennek reális esélye, hogy lesz ennyi gyerek, és nem igényel-e ez az iskolában átszervezést?
Dr. Horváth Annamária: Most már harmadik éve ezt a keretszámot szokták ide beírni, de
valószínőleg nem lesz ennyi gyerek, így osztály összevonásra kerülhet sor.
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:
24/2011 (II.15.) HB határozat
Javaslat az óvodák és az általános iskolák a
2011/2012. nevelési évi, tanévi beíratási
felhívásaira
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat az óvodák és az
általános iskolák a 2011/2012. nevelési évi, tanévi
beíratási felhívásaira” címő elıterjesztés határozati
javaslatát.
Határidı: 2011. február 17.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont
Javaslat iskolatej ellátás biztosítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
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:
25/2011 (II.15.) HB határozat
Iskolatej ellátás biztosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Humán Bizottsága támogatja az Önkormányzat
iskolatej programban való részvételét, és
javasolja a Közgyőlésnek, hogy ennek
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megvalósításához szükséges fedezetként 7.700
eFt-ot a 2011. évi költségvetése terhére
biztosítson.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy ezen összeget az önkormányzat 2011. évi
költségvetésérıl szóló rendeletébe építse be.
3. A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a
TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari Zártkörően
Mőködı Részvénytársasággal 2011. március 1tıl 2011. december 31. napjáig terjedı idıszakra
az iskolatej-ellátás biztosítása érdekében
megkötendı szállítási szerzıdés aláírására.
Határidı: 2011. február 15.
2. és 3. pont tekintetében: 2011. február 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
3. pont tekintetében: Horváth István polgármester
8. napirendi pont
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 15 óra 45 perckor berekeszti.

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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