SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 110-14/2012.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2012. október 29-én 8 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradtak:

Halmai Gáborné, és
Dr. Hadházy Ákos bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens,
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
A jegyzı megbízásából:
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens,
jegyzıkönyvvezetı.
Meghívott:

Orosvári János a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges
Kerékpárosokért Alapítvány kuratóriumának elnöke,
Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 8 órakor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a megjelenteket. Gratulál Horváth Ferencnek, hogy sikerült
bekerülnie az MLSZ Elnökségi tagjai közé.
Majnay Gábor: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Bizottsági kereten lévı
pénzösszegek átcsoportosítása” címő szóbeli elıterjesztést. Kéri, hogy ezt a napirendi pontot a
bizottság a „Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás díjkiosztója reprezentációs költségeinek
finanszírozására” címő elıterjesztés elıtt tárgyalja. Javasolja továbbá, hogy a bizottság vegye fel
napirendjére „A Garay János Gimnázium felhasználási és elszámolási határidı módosítás iránti
kérelme” címő, „A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes támogatás iránti kérelme” címő,
valamint „ A Szekszárd-Bezons Baráti Társaság támogatás iránti kérelme” címő elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az új napirendi pontok felvételére vonatkozó javaslatokat elfogadja.
Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
A napirendre vonatkozó további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
A Tolna Megyei Siketek Sportegyesületének támogatási kérelme a Siketek Országos Futsal
Bajnokság megrendezésére vonatkozóan
(12elot93 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
2. napirendi pont:
Javaslat járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyására
(233. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól II. forduló (tervezet)
(232. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett
szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet
meghatározásáról szóló 28/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
(t e r v e z e t)
(229. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a 38. Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny rendezésérıl
(12elot92 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Orosvári János a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány
kuratóriumának elnöke
Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke
6. napirendi pont:
Javaslat a köznevelési intézményekben 2012-2013. tanévben fizetendı térítési és tandíjakra
(221. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
Pályázat a hátrányos helyzető tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételére
(220. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
8. napirendi pont:
Bizottsági kereten lévı pénzösszegek átcsoportosítása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
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9. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás díjkiosztója reprezentációs költségeinek
finanszírozására
(12elot90 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
10. napirendi pont:
A Gyermeklánc Óvoda szervezeti és mőködési szabályzata módosításának véleményezése
(12elot95 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
11. napirendi pont:
A nevelési-oktatási intézmények munkaterveinek véleményezése
(12elot94 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
12. napirendi pont:
Beszámoló a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról
(12elot69 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
13. napirendi pont:
A Gagliarda Kamarakórus Egyesület kérelme
(12elot88 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
14. napirendi pont:
A Keresztény Nevelésért Alapítvány támogatása
(12elot89 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
15. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium felhasználási és elszámolási határidı módosítás iránti kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
16. napirendi pont:
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes támogatás iránti kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
17. napirendi pont:
A Szekszárd-Bezons Baráti Társaság támogatás iránti kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
18. napirendi pont:
Egyebek
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1. napirendi pont:
A Tolna Megyei Siketek Sportegyesületének támogatási kérelme a Siketek Országos Futsal
Bajnokság megrendezésére vonatkozóan
(12elot93 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Tolna Megyei Siketek Sportegyesületének
támogatási kérelmét 30.000,- Ft-tal támogassa.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
137/2012. (X.29.) HB határozat
A Tolna Megyei Siketek Sportegyesületének
támogatási kérelme a Siketek Országos Futsal
Bajnokság megrendezésére vonatkozóan
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Tolna
Megyei
Siketek
Sportegyesülete
által
szervezett Siketek Országos Futsal Bajnokság
szekszárdi fordulójának megszervezéséhez a
terembérleti díj fedezésére 30.000,- Ft
támogatást biztosít a bizottság Sportcélú
Tartalék Kerete terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodás elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. október 29.
2. pont tekintetében: 2012. december 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. pont tekintetében: Pál József igazgatóság vezetı
2. napirendi pont:
Javaslat járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyására
(233. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna: A járások kialakításáról és egyes ezzel összefüggı törvények módosításáról
szóló törvény értelmében a települési önkormányzatok mindazon vagyoni értékő joga, amelyeket a
jogszabály meghatároz, és átvételre kerülı államigazgatási feladatok ellátását szolgálják 2013. január
1. napjától a feladat-ellátás idıtartamára a magyar állam ingyenes használatába kerülnek. A
részletkérdéseket
az
önkormányzatok
polgármesterei,
illetve
a
Kormányhivatalok
kormánymegbízottjai közötti megállapodás rendezi. A megállapodást a törvény szerint 2012. október
30-ig kell megkötni. Abban az esetben, ha eddig az idıpontig nem születik meg a megállapodás, akkor
a Kormányhivatal határozattal november 15-ig létrehozza a megállapodást, amely ellen nincs helye
fellebbezésnek, csak bírósági felülvizsgálattal lehet ellene élni. A megállapodást a járási, fıvárosi
hivatalokról szóló Kormány rendelet 2. számú mellékletét képezı megállapodás minta alapján kell
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elfogadni, attól eltérni nem lehet. Önkormányzatunk esetében két ingatlan kerülne felajánlásra a járási
hivatal részére. Az egyik a Bezerédj u. 1. szám alatti Okmányiroda épülete, amelyrıl a Közgyőlés az
aug. 21-i ülésén döntött. A másik pedig a Bezerédj u. 2. szám alatti, 205 m2 alapterülető ingatlan,
amelyet a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. üzemeltet. Ez a két épület 43 fı elhelyezését biztosítaná, így
43 köztisztviselı kerül átadásra a járási hivatalok részére. Ez ténylegesen 36 fı köztisztviselıt és 7
betöltetlen álláshelyet jelent, hogy mely szervezeti egységeket érinti ez pontosan, azt az elıterjesztést
tartalmazza. A tényleges birtokba adásra 2013. január 1-jén kerül sor. Az átadott ingatlanok
vagyonkezelıje a Tolna Megyei Kormányhivatal lesz, a mőködtetéssel kapcsolatban vagyonkezelési
szerzıdést kell kötnie a feleknek 2013. június 30. napjáig.
Csillagné Szánthó Polixéna: Kérdezi, hogy milyen államigazgatási feladatok kerülnek át pontosan a
járási hivatalokhoz?
Majnayné Sajben Anna: Vannak olyan területek, amelyeknél már konkrétan tudják, hogy mi került
át a járási hivatalhoz. Ilyen például a szociális igazgatási területen az idısebb korúak járadékának
megállapítása, a méltányossági ápolási díj kivételével az ápolási díj megállapítása, a méltányossági
közgyógyellátás kivételével a közgyógyellátás megállapítása. Az építési igazgatási feladatoknál a
jogszabály tervezet szerint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal kapcsolatos
építésügyi hatósági ügyek, elsı fokú építésügyi hatósági ügyek közül az összeférhetetlenségi ügyek,
illetve amikor az építésügyi hatóság szakhatóságként, társhatóságként, vagy közremőködı hatóságként
jár el. Ezen kívül átkerül még a járási hivatalokhoz a temetı fenntartásának, üzemeltetésének az
ellenırzése, valamint a környezetvédelmi hatósági ügyek közül a nádas égetésének az engedélyezése.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a járási hivatal kialakításáról szóló
megállapodást a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
138/2012. (X.29.) HB határozat
Javaslat a járási hivatal kialakításáról szóló
megállapodás jóváhagyására
(233. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a járási hivatal
kialakításáról szóló megállapodást a Közgyőlésnek
jóváhagyásra javasolja.
Határidı: 2012. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól II. forduló (tervezet)
(232. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna: Elmondja, hogy a rendelet tervezetet a bizottságok és a Közgyőlés is elsı
fordulóban már tárgyalta. A Közgyőlés az elsı fordulóban ismertetett elvekkel egyetértett, és felkérte a
Polgármesteri Hivatalt a rendelet szövegének véglegesítésére. A rendelet tervezet eljárási szabályokat,
és a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározását tartalmazza. A rendelet tervezetben a
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hatáskör jegyzıre való telepítését javasolják. Az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) szabályait kell alkalmazni. Ez alól csak a bírság
kiszabásánál kívánnak eltérni, valamint az elévülési idıt 5 év helyett 2 évben határozták meg. A
tervezetben javasolják a figyelmeztetés, mint szankció bevezetését csekély súlyú szabályszegéseknél
tekintettel arra, hogy már annak kellı visszatartó hatása lehet. A tiltott, közösségellenes magatartások
meghatározásánál a szabálysértési tényállásokból indultak ki. A rendırkapitánysággal történı
egyeztetésnek megfelelıen új tényállásként került be a rendelet tervezetbe a jogellenes kereskedés,
illetve az önkormányzathoz beérkezett panaszok alapján az üzletek nyitva tartására vonatkozó
szabályok megszegése, valamint az utcai kéregetés, néma koldulás. Ez utóbbit a Közbiztonsági
Ideiglenes Bizottság határozata alapján építették be a rendelet tervezetbe. A rendelet november 15.
napjával lépne hatályba, és a hatályba lépést követıen elkövetett szabálysértéseknél kellene
alkalmazni.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
139/2012. (X.29.) HB határozat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának a tiltott, közösségellenes
magatartásokról, és az elkövetıkkel szembeni
pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló
rendelete II. forduló
(232. sz. elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a tiltott,
közösségellenes
magatartásokról,
és
az
elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól
szóló
rendelet
tervezetet
a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett
szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet
meghatározásáról szóló 28/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
(t e r v e z e t)
(229. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna: Ennek a rendeletnek a megalkotására még a korábbi közoktatásról szóló
törvény adott felhatalmazást, ez a felhatalmazó rendelkezés azonban 2012. szeptember 1. napjával
hatályon kívül helyezésre került. Erre tekintettel az önkormányzatnak is hatályon kívül kell helyeznie
az ilyen tárgyú rendeletét. Az új köznevelési törvény, illetve a végrehajtására kiadott kormány rendelet
szerint a térítési díjakat és tandíjakat a Közgyőlés a jövıben nem köteles rendelet formájában
meghatározni, azt megteheti határozattal is. Erre vonatkozik a 221. számú közgyőlési elıterjesztés.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
140/2012. (X.29.) HB határozat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
az
önkormányzati
fenntartású
közoktatási
intézményekben
igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési
díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a
sajátos helyzet meghatározásáról szóló 28/2007.
(VI.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérıl szóló rendelete
(229. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
Humán
Bizottsága
az
önkormányzati
fenntartású
közoktatási
intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért
fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról,
valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló
28/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezésérıl szóló rendelet tervezetet a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a 38. Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny rendezésérıl
(12elot92 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Orosvári János a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány
kuratóriumának elnöke
Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Elmondja, hogy már nagyon várta, hogy sor kerüljön erre a napirendre.
A versenyrıl pozitív visszajelzéseket kapott. Felkéri Horváth Ferenc bizottsági tagot, mint sport
szakembert, hogy értékelje a 38. Gemenci Nagydíj megrendezését.
Horváth Ferenc: Úgy gondolja, hogy annak ellenére, hogy nagyon rövid idı állt a szervezık
rendelkezezésére, összességében egy nagyon jól sikerült rendezvény volt. Szakmailag nem tud
véleményt mondani, mert nem jártas a kerékpársportban. Javasolja, hogy a bizottság – ha nincs ennek
akadálya – már most bízza meg az Alapítványt a következı Gemenci Nagydíj megszervezésével annak
érdekében, hogy a szervezıknek több ideje legyen a felkészülésre.
Csillagné Szánthó Polixéna: Kérdezi, hogy a 89 fıs versenyzı szám hogyan viszonyul a korábbi
évek versenyzı létszámához?
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Steig Gábor: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy nagyságrendileg nincs nagy különbség a
versenyzı létszám tekintetében a korábbi évekhez képest. Úgy gondolja, hogy a kerékpársport elitje
részt vett a versenyen. A teljes hazai élmezıny jelen volt, és a külföldiek is szép számmal
képviseltették magukat.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az útvonal biztosítással kapcsolatban hallott csupán kritikát.
Steig Gábor: Igen, ott valóban volt egy kis kommunikációs hiba. Ezt a jövıben ki fogják küszöbölni.
Tájékoztatásul elmondja, hogy az Alapítvány tekintetében 3 kuratóriumi tag lemondott. Este kerül sor
az új kuratóriumi tagok megválasztására, amelyrıl a bizottságot tájékoztatni fogják.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az Alapítvány vezetıségi tagjainak változására tekintettel nem
javasolja, hogy a bizottság most döntsön a következı évi Gemenci Nagydíj megszervezésérıl. Kéri,
hogy tájékoztassák a bizottságot az új vezetıségi tagokról, és a bizottság ennek keretében tér vissza a
témára. Megköszöni a verseny szervezésére vonatkozó munkát és a beszámolót. Úgy gondolja, hogy a
verseny jól sikerült, és a bizottság jól döntött akkor, amikor az Alapítványt bízta meg a verseny
megszervezésével. Javasolja, hogy a bizottság a 38. Gemenci Nagydíj megrendezésérıl szóló
beszámolót fogadja el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
141/2012. (X.29.) HB határozat
Szakmai beszámoló a 38. Gemenci Nagydíj
Kerékpárverseny rendezésérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Gemenci
Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért
Közhasznú Alapítványnak a 38. Gemenci
Nagydíj
rendezésérıl
szóló
szakmai
beszámolóját elfogadja.
2. A bizottság gratulál az alapítványnak a
rendezvény szervezéséhez és a további
munkához sok sikert kíván.
Határidı: 2012. október 29.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Dr. Horváth Kálmán 8 óra 35 perckor elhagyja az üléstermet. A 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a
bizottság továbbra is határozatképes.
6. napirendi pont:
Javaslat a köznevelési intézményekben 2012-2013. tanévben fizetendı térítési és tandíjakra
(221. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Elmondja, hogy az önkormányzat korábban rendeletben határozta meg a
térítési és tandíjakat, a jövıben ezt határozat keretében teheti meg. A díjak mértékében a tavalyihoz
képest nincs változás. A térítési díjak két intézményt érintenek nálunk, a Garay János és AMI
keretében mőködı zeneiskolát, valamint az I. Béla Gimnáziumot a szakképzés tekintetében.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozati
javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

142/2012. (X.29.) HB határozat
Javaslat a köznevelési intézményekben 20122013. tanévben fizetendı térítési és tandíjakra
(221. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a köznevelési
intézményekben 2012-2013. tanévben fizetendı
térítési és tandíjakra vonatkozó javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont:
Pályázat a hátrányos helyzető tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételére
(220. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Tudnak-e valamit errıl a gyerekrıl?
Dr. Horváth Annamária: Igen. A gyermek végig kitünı és jeles tanuló volt, minden évben dicséretet
kapott egy vagy több tárgyból. Ezen kívül képzımővészeti iskolába járt, kiállításai voltak, de a
sportban is kipróbálta magát. Szociális körülményeirıl annyit lehet tudni, hogy négy testvére van.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság anyagi támogatásra is tegyen javaslatot a
Közgyőlésnek. Havi 5000,- Ft-os ösztöndíjat javasol. Ezzel javasolja elfogadásra a Közgyőlésnek az
elıterjesztés határozati javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
143/2012. (X.29.) HB határozat
Pályázat a hátrányos helyzető tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre
(220. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a hátrányos
helyzető tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában
való
részvételre
vonatkozó
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elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja azzal, hogy a Közgyőlés a
tanuló számára a programban való részvétel idejére
(maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra)
5000 Ft havi ösztöndíjat biztosítson.
Határidı: 2012. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
8. napirendi pont:
Bizottsági kereten lévı pénzösszegek átcsoportosítása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Elmondja, hogy tekintettel arra, hogy az idei évben nem terveznek szakmai és
tanügyigazgatási ellenırzéseket az intézményekben, javasolja, hogy a bizottság a Szakmaitanügyigazgatási szakértık díjazására elkülönített keretébıl csoportosítson át 500.000,- Ft-ot a
Tartalék keretére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
144/2012. (X.29.) HB határozat
Bizottsági
kereten
lévı
átcsoportosítása

pénzösszegek

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a bizottság
Szakmai-tanügyigazgatási
szakértık
díjazása
Keretérıl 500.000,- Ft-ot átcsoportosít a Tartalék
Keretre.
Határidı: 2012. október 29.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
9. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás díjkiosztója reprezentációs költségeinek
finanszírozására
(12elot90 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: A Mecénás Tehetséggondozó Támogatás díjkiosztójának megszervezésére
szeretne kérni a bizottságtól támogatást. A díjkiosztón mindig meg szokták vendégelni a
kitüntetetteket, de az idei évben olyan sok felterjesztés volt, hogy a Mecénás Tehetséggondozó
Támogatás Keretét teljesen felosztották.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás
díjkiosztója reprezentációs költségeire 50.000,- Ft-ot biztosítson a bizottság Tartalék Kerete terhére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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145/2012. (X.29.) HB határozat
A Mecénás Tehetséggondozó Támogatás
díjkiosztója
reprezentációs
költségeinek
finanszírozása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Mecénás
Tehetséggondozó
Támogatás
díjkiosztójának
reprezentációs költségeire 50.000 Ft-ot biztosít a
bizottság Tartalék Kerete terhére.
Határidı: 2012. október 29.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Csillagné Szánthó Polixéna: Elmondja, hogy a következı Mecénás Tehetséggondozó Támogatás
pályázatának kiírása elıtt át kell gondolniuk a pályázati kiírást. Nagyon kellemetlen helyzetbe kerül a
bizottság, amikor nem városi fenntartású intézménybe járó, egyébként szekszárdi egyesületben
tevékenykedı gyermek nagyon jó eredményeket ér el, de nem tudnak neki ebbıl a keretbıl semmilyen
támogatást adni, mert a pályázati kiírás szerint csak az önkormányzati fenntartású intézményekben
tanuló diákok és azok tanárai kaphatnak támogatást. Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy van egy
diák, Juhász Bence, aki a Tücsök Zenés Színpad Egyesület tagja, és valamennyi városi rendezvényen
kiemelkedıen szerepel. Tekintettel arra, hogy a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásból nem
jogosult támogatásra, javasolja, hogy a bizottság a Tartalék Keretébıl részesítse támogatásban.
Javasolja, hogy a bizottság 10.000,- Ft pénzjutalmat biztosítson a részére. Javasolja, hogy a bizottság
7000,- Ft-ot a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keretébıl, 3000,- Ft-ot pedig a Tartalék
Keretébıl biztosítson.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
146/2012. (X.29.) HB határozat
Juhász Bence támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Juhász
Bence, a Tücsök Zenés Színpad Egyesület tagja
részére 10.000,- Ft támogatást biztosít a városi
rendezvényeken való kiemelkedı szereplésért.
A bizottság 7000,- Ft-ot a Mecénás
Tehetséggondozó
Támogatási
Keretébıl,
3000,- Ft-ot pedig a Tartalék Keretébıl
biztosít.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodás elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. október 29.
2. pont tekintetében: 2012. december 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
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10. napirendi pont:
A Gyermeklánc Óvoda szervezeti és mőködési szabályzata módosításának véleményezése
(12elot95 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
147/2012. (X.29.) HB határozat
A Gyermeklánc Óvoda szervezeti és mőködési
szabályzata módosításának véleményezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 7.
bekezdésének
1.
alpontjában
kapott
felhatalmazással a Gyermeklánc Óvoda szervezeti
és mőködési szabályzatának 2012. október 1-jén
elfogadott módosítását tudomásul veszi.
Határidı: 2012. október 29.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
11. napirendi pont:
A nevelési-oktatási intézmények munkaterveinek véleményezése
(12elot94 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Az új jogszabályok szerint a fenntartónak véleményeznie kell a nevelésioktatási intézmények munkatervét. Kéri a bizottságot a határozati javaslat elfogadására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
148/2012. (X.29.) HB határozat
A
nevelési-oktatási
munkaterveinek véleményezése

intézmények

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 7.
bekezdésének
1.
alpontjában
kapott
felhatalmazással Szekszárd Megyei Jogú Város
valamennyi
nevelési-oktatási
intézményének
munkatervét és az azokban foglaltakat támogatja.
Határidı: 2012. október 29.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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12. napirendi pont:
Beszámoló a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról
(12elot69 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni, csupán kiemeli, hogy az
általános iskolában a továbbtanulás iránya megváltozott. Addig míg korábban a gyerekek nagy része
gimnáziumban tanult tovább, addig ma egyre több a szakiskolába jelentkezık aránya.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: Véleménye szerint más bizottságoknak is meg kellene ismernie ennek
a beszámolónak a tartalmát. A beszámolóból nagyon súlyos következtetéseket lehet a jövıre nézve
levonni. A beszámolóból egyértelmően kitőnik, hogy a rossz anyagi körülmények között élı családok
száma növekszik, a hátrányos helyzető gyermekek száma jelentısen nı. Ezek a családok nem tudják
biztosítani a gyermekeik számára azokat a tanulási feltételeket, amelyekre szükségük lenne. Meglepı,
hogy az általános iskolás osztályokban 20-30%-os a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek
száma. Úgy gondolja, hogy ez egy hatalmas nagy társadalmi problémára világít rá, és hogy addig nem
lehet színvonalas felsıoktatási rendszert kialakítani, amíg ezeknek a hátrányos helyzető gyereknek a
felzárkóztatását nem tudják megoldani.
Dömötörné Solymár Orsika: Elmondja, hogy ı a Cinka Panna Tanoda vezetıje itt Szekszárdon.
Tavaly lejárt a projekt, azóta még nem írták ki az újabb pályázatot. Legjobb esetben is csak jövı
májusára kaphatnak erre a célra pénzt, addig is azért önerıbıl megpróbálják tovább mőködtetni az
intézményt. Átmenetileg családi napköziként mőködtek, de kaptak egy ellenırzést, amely
megállapította, hogy a családi napközi keretében nem szabad tanítani, csak gondozni a gyerekeket. A
jövıben erre tekintettel már csak egy csoportot tudnak indítani 7 gyerekkel. Köztudott, hogy a város
összes magántanulója hozzájuk járt, próbáltak segíteni a hátrányos helyzető gyerekeken. A jövıen
viszont nem tudja, hogy fogják tudni mőködtetni az intézményt. Erre tekintettel meg tudja erısíteni az
elıtte szóló által elmondottakat. Ami szomorú, hogy korábban szinte csak roma származású gyerekek
jártak hozzájuk, addig most szinte több a nem roma származású gyerek.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a másik két bizottság is tárgyalja meg ezt a beszámolót.
Majnay Gábor: Úgy gondolja, hogy ezt a beszámolót nem ebben a formában kellene megtárgyalnia a
másik két bizottságnak, hanem ebbıl a beszámolóból a szociális illetve a gazdasági vonatkozásokat
kellene kiemelni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el a beszámolót azzal, hogy kérjék
fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszámolót terjessze a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elé.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
149/2012. (X.29.) HB határozat
Beszámoló a 2011/2012. tanév, nevelési év
munkájáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Humán Bizottsága a közoktatási intézmények
2011/2012.
tanévi
munkájáról
szóló
beszámolót elfogadja.
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2. A bizottság megköszöni az intézmények
vezetıinek és dolgozóinak a 2011/2012. tanévi
eredményes munkáját.
3. A bizottság felkéri a Polgármester Hivatalt,
hogy a 2011/2012. tanévi beszámolót a
határozattal
együtt
küldje
meg
az
intézményeknek.
4. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a beszámolót terjessze a Szociális és
Egészségügyi Bizottság, valamint a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság elé.
Határidı: 2012. november 10.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
13. napirendi pont:
A Gagliarda Kamarakórus Egyesület kérelme
(12elot88 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Gagliarda Kamarakórus Egyesület
kérelmét 50.000,- Ft-tal támogassa.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
150/2012. (X.29.) HB határozat
A Gagliarda Kamarakórus Egyesület kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Gagliarda
Kamarakórus Egyesület székelyudvarhelyi
kórusfesztiválra való utazását utólagosan
50.000,- Ft-tal támogatja a bizottság Tartalék
Kerete terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. október 29.
2. pont tekintetében
2012. november 15., ill. 2012. december 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
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14. napirendi pont:
A Keresztény Nevelésért Alapítvány támogatása
(12elot89 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Elmondja, hogy a Keresztény Nevelésért Alapítvány eredetileg a Civil Keretre nyújtott
be pályázatot, de a bizottság nem támogatta a pályázatát, mert az Alapítványnak a Gazdasági
Igazgatóság tájékoztatása szerint tartozása volt az önkormányzat felé. Idıközben kiderült, hogy a
Gazdasági Igazgatóság tájékoztatása nem volt teljes körő, mert az Alapítványnak valóban van
tartozása a Diákétkeztetési Kft. felé, de a tartozását részletekben teljesíti. Erre tekintettel javasolja,
hogy a bizottság a Keresztény Nevelésért Alapítványt a Tartalék Keretébıl támogassa.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Keresztény Nevelésért Alapítvány
mőködését 100.000,- Ft-tal támogassa a Tartalék Keret terhére. Az Alapítvány támogatására a
bizottság csak javaslatot tehet, errıl a Közgyőlésnek kell döntenie. A határozati javaslatot erre
tekintettel javasolja elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
151/2012. (X.29.) HB határozat
A Keresztény Nevelésért Alapítvány támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága javasolja,
hogy a Közgyőlés a Keresztény Nevelésért
Alapítvány mőködését 100.000,- Ft-tal
támogassa a bizottság Tartalék Keretébıl
átcsoportosított összeg terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. október 29.
2. pont tekintetében:
2012. december 15., illetve 2012. december 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
15. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium felhasználási és elszámolási határidı módosítás iránti kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Elmondja, hogy a Garay János Gimnázium a Kulturális Keretbıl kapott támogatást, és
kérik a támogatás felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítását. Javasolja, hogy a
bizottság a támogatás felhasználási határidejét 2013. április 30. napjára, az elszámolás határidejét
pedig 2013. május 31. napjára módosítsa.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
152/2012. (X.29.) HB határozat
A Garay János Gimnázium felhasználási és
elszámolási határidı módosítás iránti kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Garay János
Gimnázium kérelmére a Kulturális Támogatási
Keretbıl
kapott
támogatással
kapcsolatos
támogatási szerzıdésben a felhasználás határidejét
2013. április 30. napjára, az elszámolás határidejét
pedig 2013. május 31. napjára módosítja.
Határidı: 2013. április 30. (felhasználásra), illetve
2013. május 31. (elszámolásra)
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
16. napirendi pont:
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes támogatás iránti kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Röviden ismerteti a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes kérelmét.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Együttes
Kodály Zoltán VI. magyar Kórusversenyen való részvételét 30.000,- Ft-tal támogassa a Tartalék Keret
terhére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
153/2012. (X.29.) HB határozat
A Gárdonyi Zoltán Református
támogatási kérelme

Együttes

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottság a Gárdonyi
Zoltán Református Együttes Kodály Zoltán VI.
magyar Kórusversenyen való részvételét
30.000,- Ft-tal támogatja a bizottság Tartalék
Kerete terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. október 29.
2. pont tekintetében:
2012. november 15., ill. 2012. december 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
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17. napirendi pont:
A Szekszárd-Bezons Baráti Társaság támogatás iránti kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Röviden ismerteti a Szekszárd-Bezons Baráti Társaság kérelmét.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Szekszárd-Bezons testvérvárosi kapcsolat 45 éves, a Baráti Társaság
pedig 20 éves évfordulóját ünnepli. Javasolja, hogy a bizottság Szekszárd-Bezons Baráti Társaság 20.
évfordulója alkalmából szervezett ünnepséget 30.000,- Ft-tal támogassa a Tartalék Keret terhére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
154/2012. (X.29.) HB határozat
A Szekszárd-Bezons Baráti Társaság támogatási
kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
Humán
Bizottsága
a
Szekszárd-Bezons
Baráti
Társaság
20.
évfordulója alkalmából szervezett ünnepséget
30.000,- Ft-tal támogatja a bizottság Tartalék
Kerete terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. október 29.
2. pont tekintetében:
2012. november 15., ill. 2012. december 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
18. napirendi pont:
Egyebek
Pócs Margit: Elmondja, hogy a bizottság a Mészöly Miklós Emlékév költségeit minden évben
támogatja. Kéri a bizottságot, hogy a 2013. évi Mészöly Miklós Emléknap költségeihez (meghívó,
nyomda és egyéb költségek) 100.000,- Ft-ot biztosítson.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Mészöly Miklós Emléknap költségeihez
100.000,- Ft-ot biztosítson a Tartalék Keret terhére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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155/2012. (X.29.) HB határozat
A Mészöly Miklós Emléknap támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2013. évi
Mészöly Miklós Emléknap költségeihez
(meghívó, nyomda és egyéb költségek)
100.000,- Ft-ot biztosít a bizottság Tartalék
Kerete terhére.
2. A Humán Bizottság felkéri a Polgármesteri
Hivatalt a nyomdai és a színházi számla
kiegyenlítésére.
Határidı: 2013. január 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
Jogi és bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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