SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/77-13/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2018. november 26-án (hétfőn) 8 óra 40 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Máté István bizottsági tag
Takács Zoltán bizottsági tag
Nepp Péter bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag
Pap Máté bizottsági tag
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
dr. Szily Máté jogász
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Hacsa Rózsa Mónika az Iberican Táncegyesület elnöke

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 40 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Takács Zoltán bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 4 igen szavazattal Takács Zoltán bizottsági tagot választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megkéri dr. Nagy Csilla mb. osztályvezetőt, hogy mutassa
be a Polgármesteri Hivatal új kollégáját.
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dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Elmondja, hogy dr. Berka Fanni 2018.
december 1.-jétől nem dolgozik már a hivatalban, az ő feladatait pedig dr. Szily Máté látja el a
jövőben.
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a
„Szakmai beszámoló a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club működéséről és terveinek
bemutatásáról” és a „Szakmai beszámoló a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club
működéséről és terveinek bemutatásáról” tárgyú írásbeli előterjesztéseket, tekintettel arra,
hogy az egyesületek elnökei nem tudnak részt venni a bizottság ülésén.
Majnay Gábor osztályvezető: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
módosítással és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság 4
igen szavazattal elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja módosításának
elfogadására
(297. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosítására
(302. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
3. napirendi pont:
A német nemzetiségi nevelés- oktatás helyzete Szekszárdon
(295. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
4. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum néprajzi gyűjteményének revíziója
(281. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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5. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten pedagógiai programja
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda óvodavezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
Javaslat a Humán Bizottsági kereten levő pénzösszeg átcsoportosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető
8. napirendi pont:
Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett kérelmek támogatására
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
9. napirendi pont:
Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatási kérelme
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
A Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület 2018. évi Sportkeret Rendezvényszervezésre
kapott támogatási összeg felhasználásának módosítása
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
11. napirendi pont:
A Fehérlófia Sportegyesület 2018. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg
felhasználásának módosítása
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
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12. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2018.”díjátadó ünnepség reprezentációs költségeinek
támogatására
(98. szám bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető
13. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Iberican Táncegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Hacsa Rózsa Mónika az Iberican Táncegyesület elnöke
ZÁRT ÜLÉS:
14. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Edzője 2018.” kitüntető díj adományozására
(284. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
15. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Sportolója 2018.” kitüntető díj adományozására
(283. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
16. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2018.” kitüntető díj adományozására
(282. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Sipos Gergő sport és ifjúsági referens
17. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálására II.
(97. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
________________________________________________________
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja módosításának
elfogadására
(297. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
4
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Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Szükségessé vált az Integrált Területi
Program (a továbbiakban: ITP) módosítása. Az ITP tartalmazza azokat a TOP-os forrásokat,
amelyeket a hétéves időszakban szeretne az önkormányzat megvalósítani. A mostani
módosítás arról szól, hogy az egyik intézkedésről, amely a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
foglalkoztatás fejlesztés, forrást csoportosítana át az önkormányzat a 6.2-es intézkedésre,
vagyis az új bölcsőde létesítésére. Az az igény még a 2017. év végén merült fel az
önkormányzat részéről. Az igény felmerülése után az irányító hatóság, a minisztérium, egy
hosszas eljárás után az Európai Bizottsággal elfogadtatta az Operatív Program módosítást,
amely tartalmazza a forrásátcsoportosítás lehetőségét. Az előterjesztés szöveges része és a
táblázatok is a forrásátcsoportosítás levezetését tartalmazzák. 70 millió forint kerülne
átcsoportosításra foglalkoztatás fejlesztésről új bölcsődei férőhely létesítésére.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az átfogó célok felsorolásánál olvasható a központi
szerepkör megerősítése. Központin mit kell érteni ebben az esetben?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A célrendszerek az ITP megalkotásakor
lettek kidolgozva, és most nem lettek felülvizsgálva. Átfogó célként a megyei jogú város
szerepkörét kell érteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztésben olvasta, hogy az önkormányzat a többi
megyei jogú városhoz hasonlóan nem fogja tudni teljesíteni a paktum projektben vállalt
célindikátorok értékét. Mik ezek az értékek?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A célindikátor érték munkaerő piaci
programban résztvevők számára vonatkozik. Meg van határozva, hogy 2018-től 2021-ig az
adott projektben milyen indikátort kell elérni, magyarul, hogy a munkaerő piaci programban
hány főt tud bevonni az önkormányzat. 2021-ig 392 hátrányos helyzetű álláskereső, illetve
inaktív személy bevonásáról van szó. Ez éves bontásban is meg van határozva. Félő volt, hogy
ez nem fog teljesülni 2021-ig a munkaerőhiány miatt, ezért tesz a polgármester úr javaslatot
az átcsoportosításra. Az átcsoportosítással az indikátorérték is csökkenni fog, amelyet jól
szemléltet a 31. oldalon található táblázat is. Elmondja, hogy a 392 fős létszám 2021-re 345re csökken.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Véleménye szerint az ITP módosítás rengeteg munkát
jelent, ezért szeretné megköszönni Magyarné Somogyvári Tünde munkáját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 155/2018. (XI. 26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Integrált Területi Programja módosításának elfogadására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosítására
(302. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 156/2018. (XI. 26.) határozata
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratának módosítására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
A német nemzetiségi nevelés- oktatás helyzete Szekszárdon
(295. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés negyedik oldalán a 6.
pontban olvasható, hogy a kapcsolatokra vonatkozó válaszokból kiderült, hogy az iskoláknak
nincs partneriskolájuk német nyelvterületen. Utána viszont azt tartalmazza az előterjesztés,
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hogy a Babits iskola rendelkezik új testvériskolai kapcsolattal, valamint a Szent József
Iskolaközpont és a Dienes iskola is. Véleménye szerint korrigálni kell az előterjesztést.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Lehet, hogy a partneriskola alatt
azt értik, hogy folyamatos kapcsolatban állnak, míg utána együttműködésről van szó.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: De az is partnerséget jelent. Ezt mindenképp tisztázni kell.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Jelzi, hogy továbbítja az észrevételt az
illetékeseknek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 157/2018. (XI. 26.) határozata
a német nemzetiségi nevelés-oktatás helyzetéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Német nemzetiségi nevelés-oktatás
helyzete Szekszárdon” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum néprajzi gyűjteményének revíziója
(281. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Elmondja, hogy egy hosszú, többéves folyamat
végeredményéről van szó. A jegyzőkönyvnek nyolc darab melléklete van. Ezek közül van olyan
melléklet, amely csak egy oldalas, és mindössze néhány tárgy hiányát állapítja meg, és van
olyan, amely hosszabb terjedelmű. Ha a Közgyűlés jóváhagyja a jegyzőkönyvet, akkor meg
lehet küldeni a minisztériumnak véglegesítés céljából.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A jegyzőkönyv teljes terjedelmében a Humán Osztályon
tekinthető meg?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 158/2018. (XI. 26.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum néprajzi gyűjteményének
revíziójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Wosinsky Mór Megyei Múzeum néprajzi
gyűjteményének revíziója” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten pedagógiai programja
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A többi óvoda nem küldte meg a pedagógiai programot?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A legtöbb óvoda jelezte, hogy az új szabályozások
benne voltak a korábbi pedagógiai programjukban is. A 2. számú óvoda jelezte, hogy a
közeljövőben más miatt módosítaniuk kell a pedagógiai programot, így azzal egyidejűleg
hajtaná végre a módosítást.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 159/2018. (XI. 26.) határozata
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten pedagógiai
programjáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont
6. bekezdésének 2. alpontjában meghatározott átruházott
hatáskörében eljárva
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1. a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten 2018. október 9én elfogadott pedagógiai programjával egyetért, az abban
foglalt rendelkezéseket elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2018. november 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot juttassa el az óvoda
vezetőjéhez.
Határidő:
Felelős:

2018. december 5.
dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda óvodavezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Elmondja, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat csak december 3-án fogja tárgyalni ezt a kérdést. Az együttműködési
megállapodás alapján az önkormányzatnak egyetértési joga van. Az óvodavezető
kiválasztásával kapcsolatos feltételek megegyeznek a jelenlegi feltételekkel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az óvodavezető esetében lett már meghosszabbítva a
vezetői megbízatás pályázat nélkül?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Amikor az a szabályozás életbe lépett, akkor az
óvoda vezetője már túl volt a második ciklusán.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 160/2018. (XI. 26.) határozata
a Wunderland Óvoda óvodavezetői megbízására vonatkozó
pályázati felhívásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont
7. bekezdésének 1. alpontjában meghatározott átruházott
hatáskörében eljárva
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1. egyetért azzal, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. számú
mellékletét képező felhívás szerinti tartalommal hirdesse
meg a Wunderland Óvoda (7100 Szekszárd, Wesselényi utca
19.) magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására
vonatkozó pályázatot;
Határidő:
Felelős:

2018. november 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. egyetért azzal, hogy a jegyző a határozat 2. számú
mellékletét
képező
ütemtervnek
megfelelően
gondoskodjon a pályázati eljárás lefolytatásáról.
Határidő:
Felelős:

2018. november 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
Javaslat a Humán Bizottsági kereten levő pénzösszeg átcsoportosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Elmondja, hogy vannak beérkezett kérelmek, amelyeket a
bizottságnak el kell bírálnia. A Tartalék Kereten jelenleg 140.000 forint van. Az Ifjúsági Kereten
maradt 470.000 forint. Javasolja, hogy a bizottság ezt az összeget csoportosítsa át a Tartalék
Keretre. Ebben az esetben 610.000 forint lenne a Tartalék Kereten.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság csoportosítson át az Ifjúsági
Keretről 470.000 forintot a bizottság Tartalék Keretére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 161/2018. (XI. 26.) határozata
a
Humán
Bizottsági
kereten
levő
pénzösszeg
átcsoportosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete
1. melléklet 2. pont 1. bekezdésének 1. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján a bizottság 2018. évi Ifjúsági Keretéről
470.000 forintot átcsoportosít a bizottság Tartalék Keretére.
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Határidő:
Felelős:

2018. november 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett kérelmek támogatására
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság támogassa 57.150 forinttal a
2019. évi XV. Mészöly Miklós Emléknap meghívójának nyomdaköltségét, valamint 200.000
forinttal a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör kérelmét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 162/2018. (XI. 26.) határozata
beérkezett kérelmek támogatásáról a Tartalék Keretből
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2018. évi Tartalék
Kerete terhére összesen 257.150,- Ft értékben az
alábbi támogatásokat ítéli meg:
Kérelmező/Javaslat
-tevő
Iktatószám

Tárgy (támogatandó
cél)

1 Polgármesteri Hivatal
VI./B 636-5/2018

Megítélt
támo
-gatás
57.1
50,-

2019. évi XV. Mészöly
Miklós
Emléknap
meghívójának (600
db) nyomdaköltsége
2 Szekszárd-Újvárosi
A Társaskör 70 év
200.
Római
Katolikus feletti
tagjainak
000,Társaskör
karácsonyi
VI./B 680/2018
ajándékcsoma-gok
készítése
Határidő:
2018. november 26.
Felelős:
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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Tamási Anna igazgatóságvezető
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a Mészöly Miklós
Emléknap meghívójának megrendelésére és a
nyomdaköltség átutalására;
Határidő:
Felelős:

2018. december 10. illetve 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás
átutalására.
Határidő:

2018. december
10. illetve
december 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Felelős:

9. napirendi pont:
Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatási kérelme
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottság 2016-ban is támogatta a kérelmet, ezért
javasolja, hogy idén is biztosítson a bizottság 250.000 forint támogatást a Tolna Megyei
Diáksport Tanácsnak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 163/2018. (XI. 26.) határozata
a Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
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1. a Tolna Megyei Diáksport Tanács kérelmét az általa
szervezett labdarúgó diákolimpia országos döntőjéhez
kapcsolódva 250.000,- Ft összeggel támogatja a 2018. évi
Sportrendezvények Kerete terhére.
Határidő:
Felelős:

2018. november 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja az egyesületet, hogy a kapott támogatási összeget a
támogatási megállapodás mellékleteként a költségvetési
táblázatba tervezze meg.
Határidő:
Felelős:

2018. december 10.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a Tolna Megyei Diáksport Tanács részére
készítse elő a támogatási megállapodást, valamint felkéri a
Gazdasági Igazgatóságot a támogatási összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2018. december 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
A Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület 2018. évi Sportkeret Rendezvényszervezésre
kapott támogatási összeg felhasználásának módosítása
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 164/2018. (XI. 26.) határozata
a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület 2018. évi Sportkeret
Rendezvényszervezésre
kapott
támogatási
összeg
felhasználásának módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület kérelmére
támogatja, hogy a 2018. évi Sportkeret Rendezvényszervezés
Keretből elnyert összeg A6-as sorából a 30.000,- Ft-ot, valamint
a teljes önrész összegét átcsoportosíthassa az 10-es Egyéb
beszerzések szolgáltatások sorba.
Határidő:
Felelős:

2018. november 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

11. napirendi pont:
A Fehérlófia Sportegyesület 2018. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg
felhasználásának módosítása
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 165/2018. (XI. 26.) határozata
a Fehérlófia Sportegyesület 2018. évi Ifjúsági Keretből kapott
támogatási összeg felhasználásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva Fehérlófia Sportegyesület kérelmére támogatja, hogy a
2018. évi Ifjúsági keretből elnyert összeg A2-es sorára igényelt
összegből felhasználhasson az A6 utazás kiküldetés sorra,
valamint az A10-es egyéb beszerzések szolgáltatások sorára.
Határidő:
Felelős:

2018. november 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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12. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2018.”díjátadó ünnepség reprezentációs költségeinek
támogatására
(98. szám bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A díjazottak pogácsát vagy szendvicset kapnak?
Majnay Gábor osztályvezető: Szendvicset.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság 352.000 forintot biztosítson a
díjkiosztó ünnepség reprezentációs költségeire.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 166/2018. (XI. 26.) határozata
a Szekszárd Büszkesége 2018. díjátadó ünnepség
reprezentációs költségeinek támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Szekszárd Büszkesége 2018.” díjkiosztó
ünnepség reprezentációs költségeire 352.000, -Ft-ot biztosít a
Humán Bizottság Tartalék kerete terhére.
Határidő:
Felelős:

2018. november 26.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Iberican Táncegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Hacsa Rózsa Mónika az Iberican Táncegyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az Iberican Táncegyesület elnökét. Megkérdezi,
hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Hacsa Rózsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: Elmondja, hogy tegnap került
megrendezésre egy országos minősítő verseny, amelyről két ezüst minősítéssel tértek haza.
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Az egyesület már az „A” kategóriában versenyez, amely a legmagasabb kategória, és itt elég
erős a mezőny.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Gratulál az eredményhez.
Hacsa Rózsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: Túl van az egyesület a 15 éves
jubileumi nagyműsoron, amely négy órás műsor volt. A 2018-as terveket sikerült teljesíteniük.
Áprilisban elindult a felnőttek számára egy olyan edzés, amellyel nem versenyekre készülnek,
hanem inkább a szabadidő sportot népszerűsítik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az edzéseket hol tartja az egyesület?
Hacsa Rózsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: A Babits Mihály Kulturális
Központban (a továbbiakban: BMKK) és a Placcon. Elmondja, hogy nagyon szeretné a Placcon
tartani az edzéseket, ugyanis tükör hiányában vannak. A BMKK-ban nem tud bejutni a tükrös
terembe. Egy olyan edzésformáról van szó, ahol a tükör elengedhetetlen. Ha bekerülne a
Placcra, akkor vállalná, hogy saját költségén készíttet tükröket. Heti három alkalommal lenne
fix terem az egyesületnek a Placcon.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Milyen időpontban?
Hacsa Rózsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: Jelenleg kedden és pénteken tart
edzéseket délután öttől este nyolcig. Ezen kívül szeretne még csütörtökönként egy esti
időpontot héttől nyolcig. Egy minősítő versenyen látszik a legjobban, hogy a gyerekek nem
tudják önmagukat javítani tükör hiányában.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Melyik napon tartja az egyesület az edzéseit a Placcon?
Hacsa Rózsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: Péntekenként. Kedden pedig a
rendezvényteremben vannak az órák. A Bödő terembe csak akkor tudnak bejutni, ha a
Bartinások épp nem tartanak órát. Azt is vállalta volna, hogy csináltat mobil tükröket, ha fixen
a rendezvényteremben tarthatná az óráit.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Placcon melyik teremben vannak az órák?
Hacsa Rózsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: A nagyteremben. Ennek a teremnek
nagyon szépen be lehetne tükrözni bármelyik oldalát. Ha elkészülnének a tükrök, akkor azokat
a többi egyesület is használhatná.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szeretné, ha a hivatal utánajárna a kérdésnek.
Hacsa Rózsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: Nagyon fontos lenne, ugyanis az
egyesület létszáma növekszik, és már száz fős órákat tartanak. Egy gyermek esetében sokkal
jobb lenne, ha tükörben látná magát. Teljesen más ugyanis az, ha az edző helyettesíti a tükröt.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A Placcnak pedig garantált, fix
árbevétele lenne.
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Hacsa Rózsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: A szülőknek is jobb lenne, ha egy
helyre kellene vinni a gyermekeket. Két héttel előre szokta kérni a terembeosztást, hogy a
szülőket időben tudja mindig értesíteni. Itt jegyzi meg, hogy a decemberi beosztást még
mindig nem tudja. Nagyon szeretné, ha a csütörtöki időpont is összejönne, mert így a felnőtt
csoportnak is egy edzéssel többet tudnának biztosítani.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 167/2018. (XI. 26.) határozata
az Iberican Táncegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja az Iberican Táncegyesület szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2018. november 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2018. november 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. november 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 9 óra 15 perckor berekeszti. A
bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
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K.m.f.

Takács Zoltán
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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