SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 83-6/2013.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2013. április 22-én 8 órakor 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, és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradt:

Dr. Hadházy Ákos bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelent: Pál József igazgatóság vezetı,
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezetı,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Gaálné Hoffercsik Dóra a Szekszárdi Civil Kerekasztal titkára.
A jegyzı megbízásából:
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens,
jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Ódor János a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója,
Németh Judit a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár mb. igazgatója.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzıkönyv-hitelesítınek Dr. Faludiné Uzsoki Valériát válassza meg mind a nyilvános, mind a zárt
ülés tekintetében.
A bizottság 6 igen szavazattal Dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzıkönyvhitelesítınek.
A napirendre vonatkozó módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Beszámoló a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2012. évi munkájáról és a 2013. évi terveirıl
(13elot15. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ódor János a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója
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2. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2012. évi munkájáról és a 2013. évi terveirıl
(13eot14. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Németh Judit a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár mb. igazgatója
3. napirendi pont:
Köznevelési intézmények mőködési költségeinek megosztása a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal
(98. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Meghívott: Gerzsei Péter a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerületének
igazgatója
4. napirendi pont:
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı vagyonkezelési szerzıdés
jóváhagyására
(111. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2013. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(110. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (…) önkormányzati
rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(101. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulásainak 2012. évi
szakmai és pénzügyi beszámolója
(104. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Tamási Anna osztályvezetı
8. napirendi pont:
Javaslat közterületek elnevezésére
(113. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezetı
9. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának (2013-2016) jóváhagyására
(114. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció megvalósulásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
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11. napirendi pont:
Tájékoztató a Civil Koncepció 2012. évi megvalósulásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
12. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2013. évi bizottsági keretének felosztása
(13elot21. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
13. napirendi pont:
A 2013. évi Kulturális Keret pályázati felhívása
(13elot16. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
14. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetıi pályázati eljárás helyi ütemtervére
(13elot18. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
15. napirendi pont:
A 2012/2013. nevelési év, tanév értékelésének szempontjai
(13elot22. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
16. napirendi pont:
Egyebek
ZÁRT ÜLÉS
17. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a mővészet erejével” elismerı cím adományozására
(112. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
18. napirendi pont:
Javaslat megyei díjak adományozására
(108. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

1. napirendi pont:
Beszámoló a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2012. évi munkájáról és a 2013. évi terveirıl
(13elot15. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ódor János a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Nem kívánja az elıterjesztést
kiegészíteni.
Ódor János múzeum igazgató: Nem kívánja a beszámolót kiegészíteni. Amennyiben kérdés van, arra
szívesen válaszol.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az elıterjesztésben olvasta, hogy a múzeum hétfın, és vasárnap
nem látogatható. A vasárnapi nyitva tartást javasolja meggondolni.
Ódor János múzeum igazgató: Sajnos ez nem rajtuk múlik, ez csupán pénz kérdése. Évek óta nincs
arra forrásuk, hogy ezt meg tudják valósítani.
Halmai Gáborné bizottsági tag: Elmondja, hogy a beszámolóból is látszik, hogy nagyon sok
rendezvénye és kiváló programjai vannak a múzeumnak. Az viszont látszik, hogy a látogatottság
növelése megoldandó feladat lesz a következı években. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan milyen
terveik vannak? Milyen szerepet szánnak a megújult Vármegyeházának?
Ódor János múzeum igazgató: A Vármegyeháza egy régóta megoldatlan problémát jelent számukra,
ami köszönhetı az elmúlt idıszakban végbemenı fenntartó váltásoknak is. A Vármegyeháza a Tolna
Megyei Intézményfenntartó Központ mőködtetésében volt, mos a Kormányhivatal mőködtetésébe
került, ezzel kapcsolatosan már egyeztetések vannak folyamatban. Ha a mőködtetés kérdése
tisztázódott, akkor lehet csak oda programokat, kiállításokat szervezni, de erre a múzeum
költségvetésében jelenleg nem áll plusz forrás rendelkezésre. A látogatottság növelésének kérdése
összefügg a turizmus kérdésével is. Ezzel kapcsolatosan is már voltak egyeztetések többek között
Berlinger Attilával is. Felmerül a közös jegyvásárlás lehetısége is egy Szekszárd-kártya formájában.
Jelenleg a látogatóik nagy része a rendezvények látogatóiból adódik, amely ingyenes. Fontosnak tartja
a közoktatási intézményekkel való kapcsolat kialakítását is. Az óvodások, általános iskolások eddig is
szoktak a múzeumba látogatni, a középiskolások viszont nem. Ezzel kapcsolatosan szeretnék majd
felvenni a kapcsolatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 38/2013. (IV. 22.) határozata
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2012. évi munkájáról és a 2013 évi terveirıl
szóló beszámolóról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2012. évi munkájáról szóló
beszámolót és a 2013. évi tervét elfogadja.

2.

A bizottság köszönetét fejezi ki a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
dolgozóinak a 2012. évben végzett színvonalas szakmai munkáért.

3.

A bizottság megköszöni a megyei múzeumnak a Mészöly Miklós Emléknap
megvalósításában való aktív közremőködést, valamint a fenntartói változásból
következı feladatok végrehajtásában az önkormányzattal és a Polgármesteri
Hivatallal való konstruktív együttmőködést.

4.

A bizottság felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum megbízott igazgatóját,
hogy a rendezvényeik tervezésekor egyeztessen a Babits Mihály Kulturális
Központtal és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárral.

5.

A bizottság a felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját, hogy a
lehetıségeihez mérten mőködjön együtt a „PAD” Irodalmi, Mővészeti
Kulturális Egyesülettel a Mészöly Miklós Emléktanya és a „Szekszárdi
Magasiskola” ügyének gondozásában, és kísérje figyelemmel az ezzel
kapcsolatos pályázati és forrásteremtı lehetıségeket.
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6.

A bizottság felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját, hogy 2013.
január1-tıl évente vezessen nyilvántartást a teljes év folyamán az intézmény
tereit ingyenesen használó civil szervezetekrıl és intézményekrıl, valamint
szervezetenkénti kimutatásban forintosítsa a természetben nyújtott
szolgáltatások értékét.

Határidı: 1-3. pont tekintetében: 2013. április 22.
4-6. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
2. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2012. évi munkájáról és a 2013. évi terveirıl
(13eot14. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Németh Judit a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár mb. igazgatója
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Nem kívánja az elıterjesztést
kiegészíteni.
Németh Judit könyvtár igazgató: Elmondja, hogy megállapodást kötöttek az Újra Dolgozni
Tolnában Egyesülettel, hogy önkéntes munkát tudjanak fogadni, hiszen létszámbıvítésre nincs
lehetıség. Ezen kívül kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy a gyermekkönyvtárban dolgozó
egyik alkalmazott határozott idejő szerzıdését hosszabbítsák meg. Nagyon nagy szükségük lenne
ennek a dolgozónak a további foglalkoztatására. A pályázati lehetıségeket folyamatosan figyelik, és
igyekeznek ezeket a lehetıségeket kihasználni.
Halmai Gáborné bizottsági tag: A beszámolóból kiderül, hogy bár a könyvtár látogatószáma
összességében csökkent, a helytörténeti részlegen azonban nagy mértékben nıtt a látogatottság. Azt
látja, hogy nagyon igényes munka zajlik a könyvtárban is. Most már csak az a feladat, hogy a
látogatottságot növeljék. Ebben nagy szerepet tulajdonít a turizmusnak, valamint a diákok, iskolák
bevonásának.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban olvasta, hogy idén 40 éves a zenemőtár?
Készülnek ezzel kapcsolatosan valamilyen programmal?
Németh Judit könyvtár igazgató: Igen, természetesen készülnek erre az évfordulóra. Béresné Kollár
Éva szervez egy rendezvényt. Ezen kívül tervezik egy „retro” szoba létrehozását is.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 39/2013. (IV. 22.) határozata
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2012. évi munkájáról és a 2013. évi
terveirıl szóló beszámolóról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2012. évi munkájáról szóló
beszámolót és a 2013. évi tervét elfogadja.

2.

A bizottság köszönetét fejezi ki a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
dolgozóinak a 2012. évben végzett színvonalas szakmai munkáért.
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3.

A bizottság megköszöni a megyei könyvtárnak a Mészöly Miklós Emléknap
és a Szekszárdi Szent László Napok megvalósításában való aktív
közremőködést, valamint a fenntartói változásból következı feladatok
végrehajtásában az önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal való
konstruktív együttmőködést.

4.

A bizottság felkéri a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár megbízott
igazgatóját, hogy a könyvtári rendezvények tervezésekor egyeztessen a
Babits Mihály
Kulturális Központtal és a Wosinsky Mór Megyei
Múzeummal.

5.

A bizottság a felkéri a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár megbízott
igazgatóját, hogy a lehetıségeihez mérten mőködjön együtt a „PAD”
Irodalmi, Mővészeti Kulturális Egyesülettel a Mészöly Miklós Emléktanya és
a „Szekszárdi Magasiskola” ügyének gondozásában, és kísérje figyelemmel
az ezzel kapcsolatos pályázati és forrásteremtı lehetıségeket.

6.

A bizottság felkéri a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár megbízott
igazgatóját, hogy 2013. január1-tıl évente vezessen nyilvántartást a teljes év
folyamán az intézmény tereit ingyenesen használó civil szervezetekrıl és
intézményekrıl, valamint szervezetenkénti kimutatásban forintosítsa a
természetben nyújtott szolgáltatások értékét.

Határidı: 1-3. pont tekintetében: 2013. április 22.
4-6. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
3. napirendi pont:
Köznevelési intézmények mőködési költségeinek megosztása a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal
(98. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Meghívott: Gerzsei Péter a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerületének
igazgatója
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Tájékoztatja a bizottságot, hogy Gerzsei Péter a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi
Tankerületének igazgatója nem tud az ülésen részt venni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek
az elıterjesztés határozati javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 40/2013. (IV. 22.) határozata
A köznevelési intézmények mőködési költségeinek a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal történı megosztásáról
(98. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a köznevelési intézmények mőködési
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költségeinek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történı megosztásáról
szóló elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2013. április 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
4. napirendi pont:
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı vagyonkezelési szerzıdés
jóváhagyására
(111. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Pál József igazgatóság vezetı: Elmondja, hogy a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági
Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola Iskola mőködtetése és fenntartása is a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ feladata lesz, ezért az önkormányzat költségvetését nem fogja érinteni
ennek az intézménynek az átadása eltérıen a többi intézménytıl. Elmondja továbbá, hogy az ingatlan
és az ingó dolgok átadás-átvétele, a leltározás megtörtént.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek
az elıterjesztés határozati javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 41/2013. (IV. 22.) határozata
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı vagyonkezelési
szerzıdés jóváhagyásáról
(111. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
kötendı vagyonkezelési szerzıdést.
Határidı: 2013. április 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
8 óra 45 perckor Dr. Horváth Kálmán elhagyja az üléstermet, a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen.
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2013. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(110. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı: Ismerteti a költségvetés módosításának indokait.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek
a rendelet tervezetet.
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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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 42/2013. (IV. 22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló
9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(110. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet.
Határidı: 2013. április 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (…) önkormányzati
rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(101. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı: Elmondja, hogy mindig más formátumban kerül a zárszámadási
rendelet a képviselı-testület elé, de ez a jogszabályváltozások és a Magyar Államkincstár
iránymutatásai miatt van. Változás még, hogy az új Áht. kötelezıvé tette az önkormányzati cégek
mérlegbeszámoló elıtti gazdasági adatairól szóló beszámolót. Ez a zárszámadábra beépítésre került,
bár nem teljes körően, de a jogszabályi feltételeknek így is eleget tettek. A gazdasági társaságok
mérlegbeszámolóit egyébként a májusi ülésén tárgyalja a közgyőlés.
Halmai Gáborné bizottsági tag: Az adóbevételeknél a behajthatatlan követelésekkel mit lehet tenni?
Ezen kívül szeretné megkérdezni, hogy mi az oka annak, hogy különbözı adók befizetésére
vonatkozóan az emberek sokszor egy hónapon belül kétszer, egy hét eltéréssel kapják meg az értesítést
és a csekket. Sokan kérdezték ezt tıle fogadóórán, és jelezték, hogy nagy problémát jelent ezeknek az
adóknak a kifizetése.
Pál József igazgatóság vezetı: Elmondja, hogy a már elmúlt évben is érzékelhetı volt, hogy az
adózási morál kezd fellazulni. Pontosan emiatt egy olyan döntés született, hogy az Adó Osztályra
felvételre kerül egy adóellenır. A második kérdésre nem tud válaszolni, mert az adó kivetése az Adó
Osztály feladata, aki a jogszabályi kötelezettségeknek tesz eleget.
Halmai Gáborné bizottsági tag: Az építményadó és a telekadó felülvizsgálatára mikor kerül sor? Ezt
korábban megígérték.
Pál József igazgatóság vezetı: Az Áht. változása miatt a következı közgyőlésre be kell terjeszteniük
a költségvetési koncepciót, amely már tartalmazni fogja az adóbevételekre vonatkozóan az
önkormányzat koncepcióját.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság tárgyalásra javasolja a Közgyőlésnek
a rendelet tervezetet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bizottságának 43/2013. (IV. 22.) határozata
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
(101. sz. közgyőlési elıterjesztés)

Közgyőlése

Humán

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelet tervezetet.
Határidı: 2013. április 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulásainak 2012. évi
szakmai és pénzügyi beszámolója
(104. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Tamási Anna osztályvezetı
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek
az elıterjesztés határozati javaslatát.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 44/2013. (IV. 22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi
társulásainak 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
(104. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közoktatási intézményi társulásainak 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.
Határidı: 2013. április 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
8. napirendi pont:
Javaslat közterületek elnevezésére
(113. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezetı
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy menjenek végig az egyes utcaneveken, és
mindenki mondja el a véleményét, illetve a javaslatát.
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A bizottság tagjai minden utcanévre vonatkozóan közös javaslatot alakítottak ki.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti a bizottság által kialakított javaslatot. Javasolja, hogy a
bizottság elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek az ismertetett határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bizottságának 45/2013. (IV. 22.) határozata
Közterületek elnevezésére vonatkozó javaslatról
(113. sz. közgyőlési elıterjesztés)

Közgyőlése

Humán

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
közterületek elnevezésére vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát a
Közgyőlésnek az alábbiak szerint javasolja elfogadásra:
I. A bizottság a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı utcák új nevének
megállapítására az alábbi javaslatokat teszi:
1. Jelenlegi utcanév: Allende
Új utcanév: Csengey Dénes
2. Jelenlegi utcanév: Alpári Gyula
Új utcanév: Jácint
3. Jelenlegi utcanév: Bencze Ferenc
Új utcanév: Szent-Györgyi Albert
4. Jelenlegi utcanév: Bertók Róbertné
Új utcanév: Mészöly Miklós
5. Jelenlegi utcanév: Cséby fiúk
Új utcanév: Orgona
6. Jelenlegi utcanév: Flach Imre
Új utcanév: Mattioni Eszter
7. Jelenlegi utcanév: Gróf Pál
Új utcanév: Dr. Pósta Bekény
8. Jelenlegi utcanév: Halasi Andor
Új utcanév: Halas
9. Jelenlegi utcanév: Halász Béla
Új utcanév: Dr. Hollós László
10. Jelenlegi utcanév: Kecskés Ferenc
Új utcanév: Dienes Valéria
11. Jelenlegi utcanév: Kemény Sándor
Új utcanév: Rózsafa
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12. Jelenlegi utcanév: Kövendi Sándor
Új utcanév: Búzavirág
13. Jelenlegi utcanév: Landler Jenı
Új utcanév: Leander
14. Jelenlegi utcanév: Martos Flóra
Új utcanév: Roboz Zoltán
15. Jelenlegi utcanév: Ocskó László
Új utcanév: Borostyán
16. Jelenlegi utcanév: Prantner János
Új utcanév: Obsitos
17. Jelenlegi utcanév: Ságvári Endre
Új utcanév: Cseresznyefa
18. Jelenlegi utcanév: Soós Sándor
Új utcanév: Aranyfürt
19. Jelenlegi utcanév: Szakály testvérek
Új utcanév: Horváth Károly
20. Jelenlegi utcanév: Népfront
Új utcanév: Dr. Hadnagy Albert
II. A bizottság a szekszárdi 15607 hrsz-ú közterület elnevezésére a Tanyamacska
elnevezést javasolja.
III. A bizottság a szekszárdi 6313/28 hrsz-ú közterület elnevezésére a Napfény köz
elnevezést javasolja.
IV. A bizottság a szekszárdi 2283/. hrsz-ú közterület elnevezésére a Bukovinai
székelyek tere elnevezést javasolja.
V. A bizottság a szekszárdi 8732 hrsz-ú közterület elnevezésére a Kodály Zoltán
utca elnevezést javasolja.
VI. A bizottság a szekszárdi 5320/29, 5324/2 és az 5304/7 hrsz-ú közterületek
elnevezésére a Cinege utca elnevezést javasolja.
Határidı: 2013. április 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
9. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának (2013-2016) jóváhagyására
(114. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kérdezi, hogy az általános és középiskolák miért szerepelnek a
sportkoncepcióban, amikor azok már nem is önkormányzati fenntartásban vannak?

11

Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Azért mert az általános és középiskolák épületének
mőködtetése, így a sportcsarnokok mőködtetése is az önkormányzat feladata.
Majnay Gábor osztályvezetı: Tekintettel arra, hogy a sportkoncepció a gyerekek, illetve az ifjúság
sportra nevelésére épül, ezért az iskolás korú gyerekeket is bele kellett venniük a sportkoncepcióba
azzal, hogy azt kiemelték, hogy az általános és középiskolák a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásába kerültek, csak az épületek mőködtetése maradt az önkormányzatnál. A
sportkoncepciónak egyébként az iskolai sportra kell épülnie, ezért nem javasolta, hogy ezt a részt
vegyék ki a város sportkoncepciójából.
Halmai Gáborné bizottsági tag: Javasolja, hogy a sportkoncepcióban a bizottság hatásköreinél csak
a sporttal kapcsolatos feladat- és hatáskörök szerepeljenek.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Javasolja, hogy a Gemenci nagydíjat is szerepeltessék a
sportkoncepcióban, ha már a város egy kiemelt rendezvénye.
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Azért nem szerepel a sportkoncepcióban a Gemenci
nagydíj, mert azt nem az önkormányzat szokta megszervezni, hanem sportegyesületek, szemben az
egyéb városi sportrendezvényekkel, amelyeket az önkormányzat illetve a Polgármesteri Hivatal
aktuális sportreferense szervez meg.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Igaz, hogy a Gemenci nagydíjat nem az önkormányzat szervezi
meg, de attól még városi rendezvény, amelyre az önkormányzat minden évben támogatást nyújt, ezért
ı is azt javasolja, hogy kerüljön bele a városi sportkoncepcióba.
Halmai Gáborné bizottsági tag: Jó lenne, hogy ha ennek a sportkoncepciónak lenne valamilyen
nyilvánossága, és lenne ezzel kapcsolatosan egy eszmecsere az érintett sportszervezetekkel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni Asztalos Adrienn munkáját a sportkoncepció
elkészítésével kapcsolatosan. A Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozati
javaslatát azzal, hogy a Humán Bizottság hatásköreinél csak a sporttal kapcsolatos feladat- és
hatáskörök szerepeljenek, valamint hogy a sportkoncepció VI. pontjában a „Kiemelt városi
sportrendezvények”-nél a Gemenci nagydíj is kerüljön feltüntetésre.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 46/2013. (IV. 22.) határozata
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Sportkoncepciójának
(2013-2016)
jóváhagyásáról
(114. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város
Sportkoncepcióját (2013-2016) az elıterjesztés szerinti tartalommal az alábbi
kiegészítéssel:
1.

A bizottság javasolja, hogy a Humán Bizottság hatásköreinél csak a sporttal
kapcsolatos feladat- és hatáskörök szerepeljenek.
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2.

A bizottság továbbá javasolja, hogy a sportkoncepció VI. pontjában a
„Kiemelt városi sportrendezvények” – nél a Gemenci nagydíj is kerüljön
feltüntetésre.

Határidı: 2013. április 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
10. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció megvalósulásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Nem kívánja az elıterjesztés kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottságnak elfogadásra javasolja az ifjúsági koncepció
megvalósulásáról szóló tájékoztatót.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Bizottságának 46/A/2013. (IV. 22.) határozata
Az ifjúsági koncepció megvalósulásáról szóló tájékoztatóról

Humán

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az ifjúsági koncepcióról szóló tájékozatót.
Határidı: 2013. április 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Horváth Ferenc 10 óra 25 perckor elhagyja az üléstermet. A 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen.
11. napirendi pont:
Tájékoztató a Civil Koncepció 2012. évi megvalósulásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Elmondja, hogy a civil koncepció
immár 10 éves, és elmondható, hogy a nehézségek és változások ellenére is nagyon jó az
együttmőködés a civil szervezetek és a város között. A civil koncepció felülvizsgálata, illetve
aktualizálása a következı évben szükségessé válik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Észrevételként elmondja az Állampolgári Részvétel Hetével
kapcsolatosan, hogy a kérdıívek értékelésénél sok a párhuzamosság. Egyebekben elmondja, hogy igaz
ugyan, hogy a civil koncepció közel 300 civil szervezetet említ, de a rendezvényeken mindig ugyanaz
a civil szervezetbıl álló csapat vesz részt, amely töredéke az összesnek. Ezen kívül javasolja, hogy a
civil keretnél csak azok a civil szervezetek pályázhassanak, akik a Civil Információs Centrumnál
regisztrálva vannak. Tudomása szerint eddig 160 civil szervezet regisztráltatta magát, és ebben benne
vannak a nem szekszárdiak is.
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: A civil koncepció pályázati kiírásában
mindig szerepel ez a regisztrációs kötelezettség. Tájékoztatásként elmondja, hogy az országban
Szekszárdon tudják a legtöbb embert megmozgatni az Állampolgári Részvétel Hetén.
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Halmai Gáborné bizottsági tag: Az elıterjesztésbıl is látszik, és egyébként tapasztalható is, hogy
nagyon aktív civil közösség van a városban, és ebben nagy szerepe van annak, hogy a városnak van
civil koncepciója. Ezen kívül szeretné kiemelni, hogy a városban van múltja annak, hogy a civil
szervezetek önkormányzati feladatokat vállalnak át, de ehhez természetesen támogatás is jár az
önkormányzat részérıl. A civil szervezetek nagyon sok önkéntes munkát végeznek a városban, amely
nagyon pozitív. A civil koncepció aktualizálásakor javasolja azt, hogy elvárásként fogalmazzák meg
ne csak a Kiemelkedı Mővészeti Együttesekkel, hanem a többi civil szervezettel szemben is, hogy
legalább évente egyszer lépjenek fel városi rendezvényeken. Itt is elmondja azt, amit a
sportkoncepciónál is, hogy jó lenne, hogy ha a civil koncepciónak is nagyobb nyilvánosságot
biztosítanának. Érdemes lenne nagyobb nyilvánosság elıtt a civil koncepció megvalósulásáról a városi
közvélemény számára valamilyen visszajelzést adni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kérdezi, hogy mi lehetett az oka annak, hogy a civil fórumon
olyan kevés civil szervezet vett részt?
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Valóban nagyon kevesen voltak a civil
fórumon. Véleménye szerint ennek az volt az oka, hogy a városban aznap több nagy volumenő
rendezvény is volt, amely nagyon megosztotta a civil szervezeteket. Emiatt Polgármester Úrnak is
korábban el kellett mennie a civil fórumról, pedig sokan jelezték utólag, hogy szerettek volna
kérdéseket feltenni neki. Ezen kívül nagyon rossz volt a Béla király tér megközelíthetısége is abban az
idıszakban, és ezt többen is jelezték.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni Pócs Margit munkáját a civil koncepcióval
kapcsolatosan. Javasolja, hogy a Közgyőlésnek elfogadásra javasolják a 2012. évi Civil Koncepció
megvalósulásáról szóló tájékoztatót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Bizottságának 47/2013. (IV. 22.) határozata
A Civil Koncepció 2012. évi megvalósulásáról szóló tájékoztatóról

Humán

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Civil Koncepció 2012. évi megvalósulásáról
szóló tájékoztatót.
Határidı: 2013. április 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
12. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2013. évi bizottsági keretének felosztása
(13elot21. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondja, hogy a bizottság rendelkezésére álló keret ugyanannyi,
mint tavaly, ezért a bizottsági keret felosztását is ennek megfelelıen javasolja. Javasolja, hogy az idén
ne írjanak ki Tudományos Ösztöndíj Pályázatot. Ezen kívül változás még a tavalyi évhez képest, hogy
nem kell elkülöníteni a Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatásra és a tanügyigazgatásra külön
támogatást az intézmények fenntartó változása miatt. A bizottsági keret felosztásán év közben azért
még változtathatnak.
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Majnay Gábor osztályvezetı: Részletesen is ismerteti a bizottsági keretek felosztására vonatkozó
javaslatot.
Halmai Gáborné bizottsági tag: Elmondja, hogy a Kiemelkedı Mővészeti Együttesek
támogatásának csökkentését nem támogatja. A Mecénás Tehetséggondozó Támogatás összegének
megemelését elviekben támogatja, de úgy gondolja, hogy erre már nem a bizottságnak kellene forrást
biztosítania. Ezen kívül úgy gondolja, hogy a társadalmi adó kedvezmény biztosította lehetıségeket
figyelembe véve a sportegyesületek aránytalanul több támogatáshoz jutnak, mint a civil szervezetek.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A sportra elkülönített összegeket ı is soknak tartja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Kiemelkedı Mővészeti Együttesek részére
biztosítsák a tavalyi támogatási összeget, azaz összesen 4,5 millió Ft-ot a Tartalék Keret terhére. Így a
a Tatalék Keret 2,7 millió Ft-ra csökkenne. Ezekkel a módosításokkal javasolja elfogadásra a 2013. évi
bizottsági keret felosztását. Egyebekben a Mecénás Tehetséggondozó Támogatással kapcsolatban még
egyeztetést javasol a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, és javasolja, hogy majd a pályázati
felhívás elfogadásakor szigorítsák meg a feltételeket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Bizottságának 48/2013. (IV. 22.) határozata
A Humán Bizottság 2013. évi bizottsági keretének felosztásáról

Humán

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Közgyőlés 2013. évi bizottsági keretek felosztására vonatkozó 70/2013.(III.28.)
határozata alapján a 2013. évi Humán Bizottsági keretet az alábbiak szerint osztja
fel:
I. Sportkeret:

21. 300 eFt

II. Ifjúsági Keret

2. 700 eFt

III. Civil Keret

6. 000 eFt

IV. Kulturális támogatási keret

1. 100 eFt

V. Mecénás Tehetséggondozó támogatási keret

2. 500 eFt

VI. Kiemelkedı Mővészeti Együttesek

4. 500 eFt

VII. ,,Garay Emlékkönyv” kiadása

1. 200 eFt

VIII. Tartalék keret

2. 700 eFt

Összesen:

42.000 eFt

Határidı: 2013. április 22.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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13. napirendi pont:
A 2013. évi Kulturális Keret pályázati felhívása
(13elot16. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: A pályázati felhívást a tavalyi alapján
készítették el azzal, hogy a jogszabályi változásokat átvezették, és idén I. Béla király születésének
évfordulója került kiemelésre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el az elıterjesztés szerinti
tartalommal a Kulturális Keret pályázati felhívását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bizottságának 49/2013. (IV. 22.) határozata
A 2013. évi Kulturális Keret pályázati felhívásáról

Közgyőlése

Humán

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a mellékelt Kulturális Keret pályázati felhívását elfogadja.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a felhívást tegye közzé a
Szekszárdi Vasárnap április 28-i és május 5-i számában, valamint jelenítse
meg Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján.

Határidı: 2013. április 22.
2. pont tekintetében: 2013. május 5.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr Fıfai Klára igazgatóság vezetı
14. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetıi pályázati eljárás helyi ütemtervére
(13elot18. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az elıterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot a
bizottságnak elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 50/2013. (IV. 22.) határozata
Magasabb vezetıi pályázati eljárás helyi ütemtervére vonatkozó javaslatról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízása
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elıkészítésére vonatkozó pályázati eljárás 1. számú melléklet szerinti
ütemtervét jóváhagyja.
2.

A bizottság a Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi óvodavezetıi megbízása
elıkészítésére vonatkozó pályázati eljárás 2. számú melléklet szerinti
ütemtervét jóváhagyja.

3.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az érintett intézmények
számára küldje meg a pályázati eljárás ütemtervét, és a szükséges
intézkedéseket megtéve kísérje figyelemmel azok végrehajtását.

Határidı: 2013. május 10., illetve 2013. június 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
15. napirendi pont:
A 2012/2013. nevelési év, tanév értékelésének szempontjai
(13elot22. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Elmondja, hogy tekintettel arra, hogy az intézmények az
elsı félévben még önkormányzati fenntartásban voltak, ezért abban egyeztek meg, hogy erre a félévre
még kérnek beszámolót tılük. A szempontrendszert csak az új fenntartóval kapcsolatos
tapasztalatokkal egészítette ki.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az elıterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot a
bizottságnak elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Bizottságának 51/2013. (IV. 22.) határozata
A 2012/2013. nevelési év, tanév értékelésének szempontjairól

Humán

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a 2012/2013. nevelési év, tanév értékelésének szempontjait a
határozat melléklete szerint elfogadja.
2. A bizottság felkéri az intézmények vezetıit, hogy beszámolójukat az elfogadott
szempontok és táblázatok alapján készítsék el.
Határidı: 2013. április 22.
2. pont tekintetében: 2013. június 30., illetve július 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

16. napirendi pont:
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 10 óra 55 perckor
berekeszti. A bizottság zárt üléssel folytatja munkáját.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
Jogi és bizottsági referens, jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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