SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/77-9/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2018. június 18-án (hétfőn) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag
Pap Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Tamási Anna igazgatóságvezető
Majnay Gábor osztályvezető
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző
Kiss Eszter kommunikációs és marketing referens
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Hollendusné Bíró Anett a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
intézményvezetője
Szügyi Hajnalka pályázó
Ódor János a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója
Liebhauser János a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
igazgatója
Szigeti Júlia a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Takács Zoltán bizottsági tagot válassza meg.
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A bizottság 5 igen szavazattal Takács Zoltán bizottsági tagot választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és megállapította a következő
napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda intézményvezetőjének megbízása
(170. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Hollendusné Bíró Anett pályázó
2. napirendi pont:
Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma)
(168. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Szügyi Hajnalka pályázó
3. napirendi pont:
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi
munkatervének elfogadására
(164. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ódor János igazgató
4. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi
munkatervének elfogadására
(163. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Liebhauser János igazgató
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5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(186. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Fitt Lesz Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(55. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Asztalos Adrienn a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke
7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(50. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szigeti Júlia a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke
8. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Rácz Petra az Alisca Taekwondo Klub elnöke
9. napirendi pont:
Javaslat a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására”című pályázati felhívásra
benyújtott pályázat jóváhagyására
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kiss Eszter kommunikációs és marketing referens
10. napirendi pont:
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. elfogadása
(189. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ritter Eszter esélyegyenlőségi referens
11. napirendi pont:
Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(174. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens
12. napirendi pont:
Javaslat közterület nevének megváltoztatására
(181. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
13. napirendi pont:
Az óvodák 2018/2019. nevelési évi csoportjai
(167. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
14. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten nyári nyitva tartásának módosítása
(56. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
15. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(58. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
16. napirendi pont:
A Szekszárdi Gitár Egyesület támogatásának elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelem
(60. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
17. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának támogatására
(52. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
18. napirendi pont:
Javaslat a Civil Keret Felhívására
(57. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
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ZÁRT ÜLÉS:
19. napirendi pont:
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(165. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
_____________________________________________________________
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda intézményvezetőjének megbízása
(170. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Hollendusné Bíró Anett pályázó
Majnay Gábor osztályvezető: Hollendusné Bíró Anett intézményvezetői megbízása 2018.
július 31-én megszűnik. Ha az intézményvezető ismételt, második megbízásával a fenntartó és
a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért, akkor nincs szükség pályázat kiírására.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megkérdezi Hollendusné Bíró Anettől, hogy szeretné-e
kiegészíteni az elmondottakat.
Hollendusné Bíró Anett, a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda intézményvezetője: Úgy érzi, hogy
az általa kitűzött célok teljes egészében megvalósultak. Körvonalazta azokat a szakmai
lehetőségeket, amelyeket a következő öt évben végre lehetne hajtani. Nagyon fontosnak
tartja, hogy az intézményegység a három telephely között fenn álljon. Megindult már egy
közeledő folyamat, amely változásokat hozott mind a szakmai, mind az emberi
kapcsolatokban. Nagyon jól alakult az intézményi klíma is, és eredményes szakmai munkát
sikerül folytatni. Úgy érzi, hogy a pályázati források is meg fognak erősödni. Az ellenőrzési
értékelési rendszer kiépítésével is értek el pozitív eredményeket.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondja, hogy magánemberként abszolút meg van
elégedve az óvoda működésével. Szeretné megköszönni az intézményvezető eddig végzett
munkáját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 92/2018. (VI. 18.) határozata
a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda intézményvezetőjének
megbízásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága „A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
intézményvezetőjének megbízása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma)
(168. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Szügyi Hajnalka pályázó
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a pályázót. Véleménye szerint egy nagyon
tartalmas és értékes pályázatot ismerhetett meg a bizottság. Megkérdezi, hogy szeretné-e
kiegészíteni a pályázatot.
Szügyi Hajnalka pályázó: Elmondja, hogy 2009. január 5-e óta dolgozik a Szekszárdi I. Béla
Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolában. Februártól pedagógiai felügyelőként is
dolgozott a kollégiumban. Az ottani munkája eredményeként a 2009. szeptemberében induló
első „Arany Jánosos” osztály osztályfőnöke lett, majd a következő osztálynál megint elnyerte
az osztályfőnöki feladatokat. 2013-tól igazgatóhelyettesként dolgozott a gimnáziumban,
amelynek köszönhetően még inkább kapcsolatba került az Arany János programmal. Az idei
tanévben megbízott kollégiumvezetőként dolgozott. Úgy gondolja, hogy a gyermekek a jövő,
és minden lehetőséget meg kell nekik adni. Nagyon fontosnak tartja, hogy megfelelő
légkörben tudjanak együtt dolgozni a gyermekekkel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A kollégiumban nemcsak Arany János programos
gyermekek vannak. Milyen az aránya ezeknek a gyermekeknek?
Szügyi Hajnalka pályázó: 75-25%.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A 25% melyik intézménybe jár?
Szügyi Hajnalka pályázó: Ez teljesen változó. Van Csapós, Garays, I. Bélás és Kolpingos
gyermek is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A pályázat negyedik oldalán szerepel egy Támop pályázat.
Szügyi Hajnalka pályázó: Két pályázatról van szó. Az egyik esetében megpróbálták a
lemorzsolódást csökkenteni, a másik pedig az átmenettel kapcsolatos óvoda és általános
iskola, valamint általános iskola és középiskola vonatkozásában.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Milyen rendszerességgel maradnak hétvégén a
kollégiumban a diákok?
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Szügyi Hajnalka pályázó: Főleg akkor, ha valamilyen iskolai rendezvényre kerül sor.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A pályázat 11. oldala tartalmazza a szülőkkel való
kapcsolatot. Az együttműködési törekvést mennyire koronázza siker?
Szügyi Hajnalka pályázó: Általában azok a szülők jönnek, akikkel nincsen probléma.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A többségi szülői szervezet mit jelent?
Szügyi Hajnalka pályázó: A gimnázium szülői munkaközösségét.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A kollégiumot érintő főbb célkitűzéseknél olvasható a
nagyobb egység a nevelési problémák megoldásában. Melyek azok a pontok, ahol a széthúzás
és az egység hiánya mutatkozik? Nem egyformán gondolkodnak a dolgozók a módszerekről?
Szügyi Hajnalka pályázó: A módszerekről sok esetben nem gondolkodnak egységesen. Van
olyan kollégista, aki sajátos nevelési igényű. Értelmi színvonalon még a gyermek kategóriába
tartozik, mert nem fogja fel a tetteinek a következményeit. A gyermek otthon sem érzi jól
magát, de a kollégium nem tudja tolerálni, hogy kidobja az üveget az ablakon, vagy, hogy
meglopja a másik gyermeket. A felmerülő problémákat nem tudták megoldani egységesen.
Ezen kívül példaként említi meg, hogy van olyan kollégiumvezető, aki este sokáig elengedi a
városba a gyermekeket.
Takács Zoltán bizottsági tag: Mennyi férőhely van a kollégiumban? Milyen a fiú-lány arány?
Szügyi Hajnalka pályázó: 180 fő a kollégium befogadóképessége. Jelenleg 100 fő van a
kollégiumban, és a lányok aránya egy kicsivel magasabb.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Az Arany János program eredeti célja az volt, hogy
az igazán tehetséges hátrányos helyzetű gyermekek kerüljenek be a programba. Milyen
arányban vannak ezek a gyermekek? Mert úgy veszi észre, hogy az utóbbi időben a program
nem egészen így valósult meg.
Szügyi Hajnalka pályázó: Három program van. A tehetséggondozó program Bonyhádon van.
Az igazán tehetséges gyermekek onnan bekerülnek a felsőoktatásba. A kollégiumi
programban nem kitétel, hogy tehetséges legyen a gyermek, ugyanis az a cél, hogy a
gyermekek érettségihez vagy érettségihez és szakmához jussanak. A harmadik program pedig
a szakiskolai program. Van olyan szülő is, aki nem szeretné programba beíratni a gyermekét,
és inkább beíratja egy másik gimnáziumba. Elmondja, hogy van olyan Arany János programos
tanuló, aki bejutott az OKTV döntőjébe.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A kollégiumban van igazán kiemelkedő tehetségű
gyermek?
Szügyi Hajnalka pályázó: Igen, van.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a pályázatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 93/2018. (VI. 18.) határozata
tagintézmény-vezetői pályázat véleményezéséről a Szekszárdi
I. Béla Gimnázium kollégiumában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Tagintézmény-vezetői pályázat
véleményezése” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi
munkatervének elfogadására
(164. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ódor János igazgató
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Ódor János, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója: A múzeum beszámolóját és 2018.
évi munkatervét korábban szokta tárgyalni a Közgyűlés és a bizottság, de az idei évben az
EMMI-től még nem érkezett vissza a szükséges véleményezés. Elmondja, hogy a múzeum a
munkatervet és a beszámolót január végén már elkészítette. Szeretne köszönetet mondani
az önkormányzatnak azért, hogy a megnövekedett költségek ellenére vállalta, hogy a hiányzó
költségvetési összeget biztosítja a múzeumnak. A múzeum már 123 éve folyamatosan
működik a városban, és 2013 óta a város intézménye. Igyekeznek legjobb tudásuk szerint
belekapcsolódni a városi programokba amellett, hogy a szakmai munkát továbbra is
folytatják. A szakmai munka teszi ki a munkájuk nagy részét. Elmondja, hogy hatalmas nagy
gyűjteményük van részben Szekszárdon, részben pedig vidéken külső raktárban. A szakmai
felettes szervüktől, a minisztériumtól elvárás fogalmazódik meg feléjük. A minisztérium
folyamatosan pontosítja, hogy mit hogyan kell, hogy csináljon a múzeum. A tavalyi évben
nagyon sok idejüket felemésztette a műtárgykölcsönzési szerződések felújítása. Több, mint
50 szerződésről van szó, amely nagyobb részt a megyében, intézményekben és tájházakban
kihelyezett műtárgyak kölcsönzését takarja. Ezeket a szerződéseket kifogásolta két évvel
ezelőtt az Állami Számvevőszék, ezért egységesen megújították őket. Sokat foglalkoznak
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digitalizálással, amely a kor jellegzetessége. Ebben a feladatban segítséget nyújtanak a
közfoglalkoztatottak. Itt kell megjegyezni, hogy most már egyre nehezebb
közfoglalkoztatottakat szerezni, ugyanis nagyon kevés olyan ember van, aki minimálbérnél
kevesebb összegért dolgozna. Jelenleg négy-öt fő közfoglalkoztatott van a múzeumnál.
Vannak olyan munkakörök, amelyekre nagyon nehéz embert találni. Hatalmas konkurenciát
jelent ugyanis a tanári pálya, ahol rendezték a béreket. A történész állást betöltő kolléganője
nyugdíjba vonul, így megpályáztatta az állást, de nem nagyon volt jelentkező. Főrestaurátort
évek óta nem talál a múzeum.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hogyan készül el egy ilyen hatalmas terjedelmű anyag?
Ódor János, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója: Egész évben folyamatosan készítik
a beszámolót. Mindenkinek meg van határozva a feladata. Osztályszerkezetben dolgoznak,
két osztállyal. Az egyik osztály a történész, a másik a régészeti. Az osztályok vezetői fogják
össze az ott folyó munkákat. A minisztérium előírt egy kötelező formátumot a beszámolóra.
Ezt nem tartja annyira jónak, mert sok olyan dolog van, amely így nem fér bele a beszámolóba,
de véleménye szerint a múzeum életében nagyon fontos. Sok olyan dologra is rákérdez ez a
kötelező forma, amely indifferens. Igyekszenek jó kiállításokat szervezni, már amennyire
szerény eszközeik és pályázati lehetőségeik engedik. A belgrádi múzeummal van egy közös
kiállításuk a Vármegyeházán, amely a koszovói és a sárközi hímzést hasonlítja össze. Ez a
kiállítás őszig lesz látható. A nagy múzeum épületében pedig most nyílik egy kiállítás, amely
Szekszárd két világháború közötti helyzetével lesz kapcsolatos. Most hétvégén kerül sor a
Múzeumok Éjszakájára. Pont úgy alakul, hogy ez a rendezvény egybeesik a Szent László
Napokkal. Elmondja, hogy több intézmény, köztük a könyvtár és a levéltár, is csatlakozik a
programhoz. Szeretettel várja a bizottság tagjait erre a szombati rendezvényre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Kulturális Központ felé fogalmazódott meg kritika azzal
kapcsolatban, hogy a nyári programfüzetben a Múzeumok Éjszakájáról csak annyi van, hogy
a rendezvény idején a Művészetek Háza nyitva lesz. Arról értesült, hogy a múzeum nem adott
le anyagot.
Ódor János, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója: A kiadvány nagyon korán lett
megszerkesztve, és a múzeumnak akkor még nem volt végleges programja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A múzeumi tábor egy héten lesz megrendezve, vagy
folyamatos lesz?
Ódor János, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója: A nagy múzeum épületében kettő,
a Vármegyeházán és a Babits Mihály Kulturális Központban egy-egy tábor lesz. Elmondja, hogy
ezek nem egy időben leszek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az ötödik oldalon a Mészöly Emlékháznál kimaradt a Bakás
beszélgetés.
Ódor János, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója: Ez amiatt van, hogy az anyag már
február elején el lett készítve, míg a Baka emlékév programja később lett összeállítva.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 94/2018. (VI. 18.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2017. évi beszámolójának és
2018. évi munkatervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének
elfogadására ” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi
munkatervének elfogadására
(163. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Liebhauser János igazgató
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatóját.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója: Elmondja, hogy a
múzeumhoz hasonlóan a könyvtárnak is a minisztérium által meghatározott formátumban
kellett elkészítenie a beszámolóját. A könyvtár vonatkozásában is felmerülnek azok a
problémák, hogy a beszámoló elkészülésének időpontjában több mindent nem lehetett még
előre látni. Nagyon nehéz úgy előre tervezni, ha az anyagi lehetőségek nem biztosak. A
legtöbb külső rendezvényt külső támogatásokból próbálják megszervezni. A könyvtár sajátos
helyzetben van a városi intézmények közül, hiszen most már 97 település szolgáltató
könyvtára a megyében. Ez azt jelenti, hogy minden 5.000 főnél kisebb településnek van
lehetősége csatlakozni a könyvtári ellátó rendszerhez. Két olyan település van a megyében,
amelyik nem élt ezzel a lehetőséggel. Ez a két település azért nem csatlakozott, mert anyagilag
nagyon jól tudja működtetni a könyvtárát. A könyvtár a legkisebb megyei könyvtárként
működik az országban, ennek ellenére a feladatok mégsem arányosak a létszámmal. A
feladatok nagyságrendjéhez képest tavaly is azt a fajta megjegyzést kapták a minisztériumból,
hogy kevés dolgozó van a könyvtárban. Ennek ellenére próbálják a lehető legszélesebb körben
kiszolgálni az olvasás kultúrát a megyében. Véleménye szerint a legjelentősebb történés a
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könyvtár életében az a lehetőség hogy, kormányzati támogatással egy új könyvtár és levéltár
épülhet fel a városban. Ezt nagyon fontosnak tartják azért, mert a megyei könyvtár épülete
már az építés-tervezés során elavultnak számított. Az azóta eltelt 50 évben ez az épület még
inkább elveszítette azt a lehetőségét, hogy méltóan kiszolgálja a megyei könyvtár feladatait.
A tervezés során sok negatív dolog is előkerült. Szóba került egy olyan pályázati lehetőség,
amely nagy infrastrukturális fejlesztést tett volna lehetővé a könyvtár életében. 60 millió
forintos fejlesztéssel szerették volna a könyvtár elektronikai infrastruktúráját fejleszteni. Egy
olyan pályázati kiírásról volt szó, amely hangsúlyosan épített a könyvtárak átépítésére,
bővítésére. Jelezték, hogy nem szeretnék bővíteni a könyvtárat, hiszen a közeljövőben
teljesen új könyvtár fog épülni. Szakmailag véleménye szerint korrekt pályázatot adtak be. A
bíráló bizottság is ezt mondta a pályázatról, de tartalékra helyezték a pályázatot, mert azokat
a pályázatokat támogatták elsősorban, amelyek építkezésre irányultak. Az új könyvtárban
biztos, hogy megújul az elektronikai infrastruktúra is, de jobb lett volna, ha már ez előtt is
tudtak volna lépéseket tenni ebbe az irányba. A könyvtár életében is kiemelt jelentősége van
a digitalizálásnak, amely a könyvtárak együttműködésében nagyon fontos. Országos szinten
most kezd kialakulni az a fajta munkamegosztás, amelyben a digitális stratégia céljai is
visszaköszönnek. Létrejönnek nagy aggregátor intézmények, nagy gyűjtő intézmények, és
olyan oldalak, amelyeken az elektronikus tartalmak meg tudnak jelenni. A Hungaricana az a
nagy gyűjtőoldal, ahova a könyvtár is rendszeresen tölt fel adatokat. A digitalizálás során az a
nehéz, hogy mindenki csak annyit töltsön fel, amennyire szükség van. Az egyeztetések során
ezért arra törekednek, hogy azokat a dokumentumokat töltsék fel, amelyek elsősorban Tolna
megyére vonatkoznak. A digitalizálással természetesen átalakul a könyvtárak szerepköre is.
Az utóbbi években tapasztalták, hogy az egyetemeken az e-tankönyvek megjelenésével
átalakult a tankönyvigény. Átalakul egy jelentős része a könyvtárhasználatnak. Ez nem azt
jelenti, hogy nem olvasnak az emberek, csak már másfajta dokumentumokat, mint korábban.
Nem olvasnak már nagyregényeket, mert nagyon sok más szórakoztatási forma kiszorítja ezt,
viszont rengeteg írott szövegre és információra van szükségük. Ebből a szempontból
hihetetlen a felelőssége a könyvtári szakmának egyéb közintézmények mellett abban, hogy
az egyre inkább a digitális tartalmak felé forduló közérdeklődést úgy szolgálja ki, hogy azok az
értékes tartalmak jelenjenek meg, amelyeket a könyvtáron kívül más nem csinál meg. Ha
mindenki az interneten fog keresni mindent, akkor a könyvtár felel azért, hogy rákerüljenek
olyan információk is az internetre, amelyek egyébként piaci alapon nem kerülnének fel.
Emellett van még egy nagyon jelentős feladata a könyvtárnak, mégpedig, hogy a digitális
korszakra való felkészülést támogassa. Ez alatt kell érteni például a képzési programok
szervezését, amelyek segítik az új technológiák és ismeretek átadását azoknak a
generációknak, akiknek ez nem vele született élménye. Régebben ez még csak a számítógéphasználat oktatását jelentette, most már viszont olyan képzések vannak, amelyek a már
meglévő jártasságot tudják tovább fejleszteni. Megjelenik az e-közigazgatásra és az ekereskedelemre való felkészítés is a különböző letöltések jogi lehetőségének a tiszteletben
tartásával. Sok olyan tudást kell átadni, ami ráragadt már az emberre, de nem biztos, hogy jól
lett megtanulva. Sok tévedés és fél információ működteti az emberek gyakorlatát. Az utóbbi
időben a könyvtár nagyon nagy lépéseket tett annak az irányába, hogy felkészülten
kerülhessen majd be az új épületbe. Elmondja, hogy csatlakoztak a Múzeumok Éjszakája
rendezvényhez. Itt is azt tekintik a legfontosabb feladatnak, hogy a város lakosságával
párbeszédet tudjanak folytatni arról, hogy milyen igények jelennek meg az emberekben,
valamint, hogy milyen szolgáltatásokat szervez a könyvtár. Az összes tervük és fejlesztési
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elképzelésük arra fókuszál, hogy egy megújult épületben egy megújult szolgáltatási rendszer
kerüljön kiépítésre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szándékosan nincs oldalszám a beszámolóban?
Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója: A minisztérium által
előírt formátummal az a probléma, hogy nem nagyon tudnak benne szerkeszteni, mert akkor
elcsúszna teljesen az anyag. Nem szeret ebben a formátumban dolgozni, de ez az előírás.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ha jól emlékszik, már korábban is szerepelt a tervek között
a stranddal kapcsolatos elképzelés. Ezzel kapcsolatban történt-e már valami?
Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója: Nagyon fontos cél, hogy
ne csak az épületen belül legyenek a szolgáltatások, hanem kifelé is. Megnéztek jól működő
strandkönyvtárakat Keszthelyen és Egerben. Látták ezeknek a könyvtáraknak a kialakult
gyakorlatát. Nagyon szeretnék ezt az elképzelésüket megvalósítani. Nagyon sok tervüket az
akadályozza meg, hogy a kötelező feladataikat is nehéz ellátni. Kevés dolgozó van sajnos a
könyvtárban, kulturális közfoglalkoztatottakat pedig nehéz találni. Elmondja, hogy ebben a
hónapban két könyvtáros kollégája is bejelentette, hogy távozik a könyvtárból, mert
pedagógus állást kapott máshol, vagy vállalkozói lehetőség jelent meg számára. Nehéz
megtartani a paritásos, tehetséges és egyéb területeken is boldogulni képes kollégákat ilyen
bérezés mellett. Ezzel együtt szeretné megköszönni az önkormányzatnak a bérkiegészítést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A minőségi kézikönyv mit jelent?
Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója: A könyvtári szakmában
az elmúlt évek folyamán egyre erőteljesebb lett az a törekvés, hogy a minőségirányítás elvei
alapján működtessék a könyvtárakat. A minisztérium által kinevezett munkacsoport
irányította ezt. Ettől az évtől ez a tevékenység a könyvtár berkeibe kerül. Ez kicsit hasonlít
ahhoz, amelyet az iskolák már megéltek a minősítésrendszer elkészítésével. A könyvtári
szakma az európai keretrendszert vette alapul, és ennek az adaptálására került sor. A megyei
könyvtárak körében széles körűen indult meg a lehetőség a minősítő könyvtár cím
elnyerésére.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 95/2018. (VI. 18.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2017. évi beszámolójának
és 2018. évi munkatervének elfogadásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének
elfogadására ” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(186. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elsőre meglepő lehet, hogy évközben több, mint hét milliárd
forinttal kell növelni a költségvetést. Két nagy tétel van, amely ezt a növekedést okozza, de ez
nem jelent tényleges növekedést. Az egyik tétel az előző évi pénzmaradvány, amely négy
milliárd forint körül van. Ide tartoznak a megnyert pályázatokkal és a Modern Városok
Programmal kapcsolatos pénzösszegek. Ezek a pénzösszegek már a tavalyi évben
megérkeztek, de a megvalósulása a beruházásoknak idén történik meg. A másik nagy tétel a
három és fél milliárd forint. Ez azzal van összefüggésben, hogy a költségvetésben év elején
nem tervezhető folyószámlahitel. Erre ugyanis év közben van csak lehetőség. Ez nem jelenti
azt, hogy az önkormányzat három és fél milliárd forint hitelt használ év közben, a keretet
ugyanis 800 millió forintban állapította meg a Közgyűlés. Ez az összeg előre láthatólag elég is
lesz az önkormányzatnak. Azért lett három és fél milliárd forint nevesítve, mert ez az a
bizonyos könyvelési tétel, amelyet bruttó módon el tud könyvelni az önkormányzat. A
folyószámlahitelt december 31-ig vissza kell fizetni. Így ez az összeg csak év közben
jelentkezik, év végén ugyanis bevétel-kiadás oldalon nulla forint lesz. Ezen kívül tartalmaz
kisebb tételeket is az előterjesztés. A Városfejlesztési- és Üzemeltetési Igazgatóságnak van
egy útépítéssel kapcsolatos 40 millió forintos pályázata, amelyhez ugyanekkora összeget az
önkormányzat a saját bevételeiből is hozzá fog rakni. Meg kell említeni, hogy a 2017-2018-as
színházi évad bérletelőadásából származó bevétel a Babits Mihály Kulturális Központnál
jelentkezett, azonban az előadások költségének nagy részét az idei évben a Szekszárdi
Közművelődési Kft. finanszírozta. A rendeletmódosítás ezt a helyzetet is rendezi.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szeretné, ha az igazgatóságvezető asszony elmagyarázná a
rendelettervezet 1. §-ának (4) bekezdését.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Törvény lehetővé teszi a felhalmozási hiány tervezését, a
működési hiányét viszont nem. Ezért a tényleges szám működési célú bevételi többlet, amely
át lesz csoportosítva a felhalmozási hiány fedezésére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 96/2018. (VI. 18.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Fitt Lesz Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(55. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Asztalos Adrienn a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke
Majnay Gábor osztályvezető: Asztalos Adrienn jelezte, hogy nem tud részt venni a bizottság
ülésén. Erre tekintettel ismerteti a beszámolót.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 97/2018. (VI. 18.) határozata
a Fitt Lesz Sportegyesület 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 a Fitt Lesz Sportegyesület szakmai beszámolóját;
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Határidő:
Felelős:

2018. június 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. június 18.
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. június 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(50. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szigeti Júlia a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnökét.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: Nem kívánja kiegészíteni a
beszámolót, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Azt kérdezi az egyesület elnökétől, hogy milyen gyakran
száll fel a hőlégballonokkal.
Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: Minden pénteken, szombaton és
vasárnap is van repülés, ha az idő engedi. Elmondja, hogy nagy igény van a repülésre, az
egyesület pedig ebből a bevételből tudja fenntartani magát. Az utasok által fizetett díjból
tudnak ugyanis fejleszteni. Jelenleg készül egy 4.000 m3-es ballon, de van egy 2.200 és egy
3.000 m3-es ballonjuk is. Sok járulékos költségük is van. Múltkor mentek Székesfehérvárra,
ahova indiai személyeket vittek repülni, de kölcsönautókat kellett béreljenek, mert az
egyesület egyik autója már nem volt alkalmas erre a célra. A legnagyobb gondjuk az volt, hogy
a húsiparnál béreltek egy raktárt, de valaki megvásárolta ezt a területet, így el kell, hogy
költözzenek onnan, de nem tudják, hogy hova. Egy garázsnál nagyobb területű helyet kellene,
hogy szerezzenek, ahova bevihetik a gázpalackjukat. Az egyesület létszáma mindig változik,
ugyanis egy érkező személy egy év eltelte után léphet be az egyesületbe.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Minden tagból nem lesz pilóta?
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Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: Nem. Elmondja, hogy nagyon
drága a pilóták kiképzése. Egy pilóta kiképzése fél millió forintba kerül. Jelenleg négy pilótájuk
van, egynek pedig még tart a kiképzése.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány ember fér bele a kosárba?
Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: Ez a ballon légköbméterétől és a
testsúlytól is függ. A Murexin Kft. nagyon sokat segít nekik a nagy ballon elkészítésével
kapcsolatban.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Annál a cégnél nem tudna az egyesület raktárhoz jutni?
Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: Nem. Most megpróbálja felvenni
a kapcsolatot a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójával, hátha az Ipari Parknál
van valamilyen lehetőség raktárhelynek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Egy pilóta száll fel az utasokkal?
Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: Igen. Elmondja, hogy a
pilótáknak komoly egészségügyi alkalmassági vizsgán kell részt venniük. A felszálló helyet
nagyon gondosan kell kiválasztani. A leszállóhelyet pedig úgy célszerű kiválasztani, hogy
autóval könnyen meg lehessen közelíteni annak érdekében, hogy ne órákat kelljen még várnia
az utasnak. Egy egyórás repülés körülbelül három-négy órás munkát jelent az egyesületnek.
Télen is lehet repülni, de azért inkább nyáron van nagy szezonja a repülésnek. Elmondja, hogy
az első hőlégballon Őcsényben szállt fel, így reméli, hogy ebben az évben elkészül ott egy
emlékmű ezzel kapcsolatban. Az egyesület csak olyan rendezvényeken vesz részt, amely nem
haladja meg az anyagi lehetőségeiket.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mennyibe kerül egy repülés?
Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: Vannak különböző csomagok. A
„L’Amour” csomag például 70.000 forint, ha valaki viszont egyedül szeretne repülni, az 40.000
forintba kerül. Az árak egyébként megtalálhatóak az egyesület honlapján. Elmondja, hogy más
településeken jóval többe kerül a repülés.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 98/2018. (VI. 18.) határozata
a Gemenc Hőlégballon
Sportegyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
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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 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2018. június 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. június 18.
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. június 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Rácz Petra az Alisca Taekwondo Klub elnöke
Majnay Gábor osztályvezető: Az egyesület elnöke jelezte, hogy nem tud részt venni a
bizottság ülésén. Erre tekintettel ismerteti a beszámolót.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nagyon örül annak, hogy már nemcsak a gyermekek
taekwondoznak, hanem a szülők is egyesületi tagok lettek. Javasolja a beszámoló elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 99/2018. (VI. 18.) határozata
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az Alisca Taekwondo Klub 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 Alisca Taekwondo Klub szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2018. június 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. június 18.
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. június 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására”című pályázati felhívásra
benyújtott pályázat jóváhagyására
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kiss Eszter kommunikációs és marketing referens
Kiss Eszter kommunikációs és marketing referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 100/2018. (VI. 18.) határozata
a járásszékhely múzeumok szakmai támogatása felhívásra
benyújtott pályázat jóváhagyásáról
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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.) 2. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva:
1. jóváhagyja az emberi erőforrások minisztere – a
belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben – által hirdetett a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.
melléklet II.4. b, pontja szerint Járásszékhely múzeumok
szakmai támogatására c. felhívásra a Szekszárdi Wosinsky
Mór Megyei Múzeum honlapjának fejlesztésére,
tudományos, kulturális és oktatási tartalombővítésére
vonatkozó pályázat benyújtását.
Határidő:
Felelős:

2018. június 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a polgármestert a benyújtott támogatási kérelemmel
kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

10. napirendi pont:
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. elfogadása
(189. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző
Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző: Tavaly ősszel a 2017. évi felülvizsgálat során
lezárásra került az Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos munka. Ekkor az a döntés
született, hogy 2018. őszén újbóli felülvizsgálatra kerül sor. Ez a felülvizsgálat a 2013-2018
közötti időszakra vonatkozna, ennek az időszaknak a lezárása lenne. Közben sok változás
történt, többek között új mentort kaptak, és kiderült, hogy nincs szükség semmifajta
lezárásra, sem pedig felülvizsgálatra. Ekkor arra az álláspontra jutottak, hogy új programot
kell alkotni. Az új programot is öt évre kell megalkotni, amely 2023-ban zárul majd. Most már
szorosabban kell tartani a felülvizsgálati időpontokat. Például, ha júniusban lesz elfogadva a
program, akkor a felülvizsgálat nem csúszhat el őszre. A korábbi programhoz hasonlóan most
is öt csoport helyzetét kell vizsgálni, és ebből majd konzekvenciát levonni. Ebbe az öt
csoportba a mélyszegénységben élők és a romák, gyermekek, nők, idősek, és a fogyatékkal
élők tartoznak. A vizsgálandó adatok tekintetében sem következett be változás. A program
gerincét az Intézkedési terv adja. Ebbe a tervbe bevették azokat a korábbi intézkedéseket is,
amelyek nem valósultak meg. Új intézkedéseket is tartalmaz a program, amelyek a gyűjtött
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adatokból táplálkoznak. Egyeztettek a pályázatírókkal is. Itt említi meg, hogy az önkormányzat
pályázott az idősbarát település címre. A nők vonatkozásában elmondja, hogy van olyan
pályázat, amely a munkát és a magánéletet segít összeegyeztetni. A gyermekek tekintetében
a tehetségbarát önkormányzat pályázaton és a gyermekbarát település pályázaton való
részvételt kell megemlíteni, valamint a bűnmegelőzési programsorozatot. A bűnmegelőzési
programsorozatot nemcsak a gyermekekre lehetett volna megírni, hanem adott esetben
mélyszegénységben élőkre is. Vannak olyan intézkedések, amelyek több csoportot is
érinthetnek. A gyermekek esélyegyenlőségén belül az első programpont az ösztöndíjprogram
volt, amely most nevesítve lenne a „Tanulj, hogy boldogulj” programmal. Ez egy nagyon jó
kezdeményezésnek tűnik. A terve belekerült, hogy az önkormányzat szeretne újabb ösztöndíj
programokat is bevezetni. A mélyszegénységben élőkre koncentráló intézmények fizikai
környezetét is szeretnék javítani.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A programmal kapcsolatban volt egy fórum, amelyen
sajnos egyéb elfoglaltság miatt nem tudott részt venni. Mi történt ezen a fórumon?
Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző: A fórumra szokás szerint meghívták azokat a civil
szervezeteket, amelyek az általuk képviselt személyek szociális helyzeténél fogva leginkább
érintettek a program célcsoportjai közül. Három szervezet vett részt a rendezvényen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a szociális igazgatási ügyintéző munkáját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 101/2018. (VI. 18.) határozata
a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Helyi Esélyegyenlőségi Program 20182023. elfogadása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

11. napirendi pont:
Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(174. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Berlinger Attila kommunikációs referens távollétében
ismerteti az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 102/2018. (VI. 18.) határozata
a nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

12. napirendi pont:
Javaslat közterület nevének megváltoztatására
(181. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: A Halas utca 1-13. szám alatti ingatlanok
tulajdonosai kezdeményezték az utca nevének megváltoztatását Vasvári közre. A hatályos
rendelet alapján minden ilyen esetben meg kell, hogy kérje a hivatal a Szekszárdi Civil
Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) véleményét. Az idő rövidségére tekintettel nem
tudta megkérni a Kerekasztal véleményét. Mivel a Kerekasztal elnöke jelen van a bizottság
ülésén, szeretné, ha a jegyzőkönyv rögzítené a véleményét.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Miért van lezárva a Halas utca másik része?
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Erről nincs információja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megkéri a Kerekasztal elnökét, hogy ismertesse
véleményét a közterület nevének megváltoztatásával kapcsolatban.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Egyetért a javaslattal.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 103/2018. (VI. 18.) határozata
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közterület nevének megváltoztatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat közterület nevének
megváltoztatására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

13. napirendi pont:
Az óvodák 2018/2019. nevelési évi csoportjai
(167. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor osztályvezető: Az előző évhez képest annyi változás történt, hogy a 2. számú
Óvodában fejlesztés történik két mini bölcsődével. A mini bölcsődei csoportok
működtetéséhez csoportonként egy kisgyermeknevelő-gondozó és egy bölcsődei dajka
álláshely biztosítása kötelező, ezért álláshely bővítésre van szükség.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 104/2018. (VI. 18.) határozata
az óvodák 2018/2019. nevelési évi csoportjairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az „Óvodák 2018/2019. nevelési évi
csoportjai” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

14. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten nyári nyitva tartásának módosítása
(56. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Takács Zoltán bizottsági tag az üléstermet elhagyja 10 óra 12 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
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Majnay Gábor 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 105/2018. (VI. 18.) határozata
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten nyári nyitva
tartásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont
1. bekezdésének 4. alpontjában meghatározott átruházott
hatáskörében eljárva
1. jóváhagyja, hogy a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
Wosinsky Mór ltp. 4. épületében 2018. július 2. és 2018.
augusztus 24. között (8 hét) szüneteljen az ellátás;
Határidő:
Felelős:

2018. június 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja az intézményvezetőt, hogy a változásról az érintett
szülőket késedelem nélkül értesítse.
Határidő:
Felelős:

2018. június 20.
dr. Molnár Kata jegyző

15. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(58. 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.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Elmondja, hogy a Kerekasztal látta az
előterjesztést, és egyetért a javaslatokkal.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelmek támogatását az előterjesztésben
javasolt összegekkel.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

23
0618jkv

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 106/2018. (VI. 18.) határozata
a Kulturális Keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról
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
1. a határozat melléklete szerint nyújt támogatást a 2018. évi
Kulturális Keret terhére összesen 910.000,- Ft értékben;
Határidő:
Felelős:

2018. június 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a pályázókat, hogy a kapott támogatási összegeknek
megfelelően módosítsák a pályázat költségvetési táblázatát,
amely a támogatási megállapodás mellékletét képezi;
Határidő:
Felelős:

2018. június 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a melléklet szerint készítse elő a
támogatási megállapodásokat, valamint felhívja a Gazdasági
Igazgatóságot a támogatási összegek átutalására;
Határidő:
Felelős:

2018. július 23.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

4. javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapítványok által
benyújtott pályázatokat összesen 190.000,- Ft értékben az
alábbiak szerint támogatni szíveskedjen:

Sor- Alapítvány neve/Támogatandó cél
2018. évi Kulturális
szám
keret
1.
Szekszárdi
Ifjúsági
Gitárzenekar 50.000,- Ft
Alapítvány
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2.

3.

Partnerkapcsolat a horvátországi Beli
Manasti (Pélmonostor) művészeti
iskolája együttesével
Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány
90.000,- Ft
„Zene az kell” október 1 zene világnapja
koncert
„A Keresztény Nevelésért Alapítvány”
50.000,- Ft
„Comenius mustkultúra – a szekszárdi
borvidék lankáin”
Összesen:
190.000,- Ft

Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

16. napirendi pont:
A Szekszárdi Gitár Egyesület támogatásának elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelem
(60. 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 Szánhó 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 107/2018. (VI. 18.) határozata
a Szekszárdi Gitár Egyesület támogatásának elszámolásával
kapcsolatos módosításról
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 a Szekszárdi Gitár Egyesület kérelmére a Felvidéki
Koncertkörút támogatása címen elnyert összeg (200.000,- Ft)
felhasználási határidejét 2018. szeptember 15-ig, elszámolási
határidejét 2018. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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17. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának támogatására
(52. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Takács Zoltán bizottsági tag az ülésterembe visszatér 10 óra 15 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 108/2018. (VI. 18.) határozata
a 2018. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás pályázati
felhívásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás pályázati felhívását
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2018. június 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a felhívást jelentesse
meg a Szekszárdi Vasárnapban, valamint tegye közzé
Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján.
Határidő:
Felelős:

2018. július 1.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

18. napirendi pont:
Javaslat a Civil Keret Felhívására
(57. 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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 109/2018. (VI. 18.) határozata
a 2018. évi Civil Keret pályázati felhívásról
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
1. jóváhagyja a 2018. évi Civil Keret pályázati felhívását az
előterjesztésben és a mellékletekben foglalt tartalom szerint;
Határidő:
Felelős:

2018. június 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás Szekszárdi Vasárnapban, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján való közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2018. július 1.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 10 óra 17 perckor berekeszti. A
bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
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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