SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 110/2012.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2012. január 31-én 8 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradtak:

Dr. Hadházy Ákos, és
Dr. Horváth Kálmán bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Alexandra Manea a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke,
Dr. Garay Zoltánné az Értelmi Fejlıdésükben Akadályozottak Tolna
Megyei Közhasznú Szervezetének elnöke.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 8 órakor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a napirendi pontok
sorrendjére.
A napirendre vonatkozó módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a Keresztény Nevelésért Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás felbontására
(18. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
2. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány megszüntetésére
(7. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
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3. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati bérlakás
meghosszabbítására
(3. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Feri Blanka osztályvezetı

biztosítására,

4. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati intézményvezetık 2012.
meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(16. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı

valamint

évi

lakásbérleti

jogviszony

teljesítménykövetelményeinek

5. napirendi pont:
Javaslat az óvodák nyári nyitvatartási idejére
(írásbeli elıterjesztés, 12elot2 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Vízmő SE 2010/2011. évi mőködése és további terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 12elot8 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Gaál Zoltán a Szekszárdi Vízmő SE elnöke
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi Sport- és Ifjúsági Programok Eseménynaptára
(írásbeli elıterjesztés, 12elot5 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
Javaslat a Városi Diáksport Egyesület elszámolási határidıre vonatkozó módosítási kérelmére
(írásbeli elıterjesztés, 12elo4 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
Beszámoló a lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
10. napirendi pont:
A Tolnai Tájak Íjász Egyesület 2010/2011. évi mőködése és további terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 12elot7 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Alexandra Manea a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke
11. napirendi pont:
Az Értelmi Fejlıdésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete 2011. évi
mőködése és további terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 12elo9 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Dr. Garay Zoltánné elnök
12. napirendi pont:
Egyebek
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1. napirendi pont:
Javaslat a Keresztény Nevelésért Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás felbontására
(18. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést. Kiegészítésként elmondja, hogy az Alapítvány
megköszöni az önkormányzat eddigi támogatását.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Nagyon jó volt a kapcsolat az Alapítvánnyal, minden városi
rendezvényen részt vettek, a nyári napközi szervezésében is segédkeztek, és reméli, hogy ez a jó
kapcsolat a jövıben is megmarad.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
1/2012. (I.31.) HB határozat
Javaslat a Keresztény Nevelésérét Alapítvánnyal
kötött közoktatási megállapodás felbontására
(18. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat Keresztény
Nevelésért Alapítvánnyal kötött közoktatási
megállapodás felbontására” címő elıterjesztés
határozati javaslatát.
Határidı: 2012. február 2.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
2. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány megszüntetésére
(7. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az elıterjesztésben olvasta, hogy a közalapítvány mekkora vagyonnal
rendelkezik, és hogy a közalapítvány vagyonát a közalapítvány céljához hasonló célra kell fordítani.
Ez mit jelent? Errıl ki fog dönteni?
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Az alapítóknak, vagyis a Tolna Megyei Önkormányzatnak és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kell döntenie a közalapítvány vagyonáról. A Tolna
Megyei Önkormányzat jogutódjától, a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központtól azt a
tájékoztatást kapta, hogy a bizottság javaslatot tehet arra, hogy a közalapítvány vagyonát mire
fordítsák.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a közalapítvány vagyonát javasolja tanulmányi
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versenyekre, tehetséggondozás díjazására valamint a közoktatási intézmények pályázati önerejének
támogatására fordítani.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
2/2012. (I.31.) HB határozat
Javaslat a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési
Közalapítvány megszüntetésére
(7. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat a Tolna Megyei
Közoktatás-fejlesztési
Közalapítvány
megszüntetésére” címő elıterjesztés határozati
javaslatát azzal, hogy a közalapítvány vagyonát
javasolja
tanulmányi
versenyekre,
tehetséggondozás díjazására valamint a közoktatási
intézmények pályázati önerejének támogatására
fordítani.
Határidı: 2012. február 2.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
3. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati bérlakás
meghosszabbítására
(3. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Feri Blanka osztályvezetı

biztosítására,

valamint

lakásbérleti

jogviszony

Csillagné Szánthó Polixéna: Röviden ismerteti az elıterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság az
elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a Közgyőlés az
UKSE Szekszárd részére a Szekszárd, Alisca u. 7. fsz. 2. sz. alatti önkormányzati lakást 1 évre
biztosítsa.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
3/2012. (I.31.) HB határozat
Javaslat önkormányzati bérlakás biztosítására,
valamint
lakásbérleti
jogviszony
meghosszabbítására
(3. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat önkormányzati
bérlakás biztosítására, valamint lakásbérleti
jogviszony meghosszabbítására” címő elıterjesztés

4

határozati javaslatát azzal, hogy a Közgyőlés az
UKSE Szekszárd részére a Szekszárd, Alisca u. 7.
fsz. 2. sz. alatti önkormányzati lakást 1 évre
biztosítsa.
Határidı: 2012. február 2.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
4. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati intézményvezetık 2012.
meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(16. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı

évi

teljesítménykövetelményeinek

Majnay Gábor: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
4/2012. (I.31.) HB határozat
Javaslat önkormányzati intézményvezetık 2012.
évi
teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához szükséges kiemelt célok
elfogadására
(16. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat önkormányzati
intézményvezetık
2012.
évi
teljesítménykövetelményeinek meghatározásához
szükséges kiemelt célok elfogadására” címő
elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2012. február 2.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
5. napirendi pont:
Javaslat az óvodák nyári nyitvatartási idejére
(írásbeli elıterjesztés, 12elot2 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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5/2012. (I.31.) HB határozat
Javaslat az óvodák nyári nyitvatartási idejére
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
Humán
Bizottsága
a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (V.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet
2. pont 1. bekezdésének 8. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján a 2012. évben az óvodák
nyári nyitvatartási rendjét, illetve az óvodai
ellátás szünetelését az alábbiak szerint hagyja
jóvá szekszárdi intézményeiben:
• 1. Számú Óvoda Kindergarten
- Kölcsey ltp. 15.
2012. június 25. – 2012. július 20-ig
- Wosinsky ltp. 4.
2012. július 09. – 2012. augusztus 03-ig
- Bajcsy-Zs. u. 6.
2012. július 23. – 2012. augusztus 17-ig
• 2. Számú Óvoda és Bölcsıde
- Mérey u. 37-39.
2012. július 02. – 2012. július 27-ig
- Kadarka u. 110.
2012. július 30. – 2012. augusztus 24-ig
• Gyermeklánc Óvoda
- Perczel u. 2.
2012. július 23. – 2012. augusztus 17-ig
- Kecskés F. u. 11.
2012. június 25. – 2012. július 20-ig
- Óvoda u. 5.
2012. július 09. – 2012. augusztus 17-ig
szünetel az óvodai ellátás.
2.

A bizottság az óvodai ellátás szünetelését az
alábbiak szerint hagyja jóvá a társult
településeken mőködı tagintézményekben:
• 1.
Számú Óvoda Szálkai
Óvoda
Kindergarten
- 7121 Szálka, Petıfi u. 3.
2012. július 09 – 2012. augusztus 03-ig
• 2. Számú Óvoda és Bölcsıde medinai
tagintézménye
- 7057 Medina, Petıfi u. 10.
2012. július 30. – 2012. augusztus 24-ig
• Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény Sióagárdi
Óvodája
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- 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a.
2012. július 30. – 2012. augusztus 24-ig
• I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj
Amália Óvodája
- 7056 Szedres, Széchenyi u. 44.
2012. augusztus 06. – 2012. augusztus 17-ig
szünetel az óvodai ellátás.
3. A bizottság a következık szerint ért egyet az
óvodai ellátás szünetelésével az alábbi
intézményben:
• Wunderland Óvoda
- Wesselényi u. 19.
2012. július 09. – 2012. július 27-ig
szünetel az óvodai ellátás.
4. A bizottság felkéri az intézményvezetıket a
nyári nyitvatartási rend közzétételére, illetve
az óvodaépületek zárva tartása idején
felmerülı ellátási igény elızetes felmérésére.
5. A bizottság felkéri az intézményvezetıket,
hogy 2012. szeptemberi ülésére készítsenek
kimutatást az egyes óvodák és óvodaépületek
nyári kihasználtságáról.
Határidı:
közzétételre: 2012. február 15.
elızetes felmérésre: 2012. március 15.
5. pont tekintetében: 2012. szeptember 10.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Vízmő SE 2010/2011. évi mőködése és további terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 12elot8 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Gaál Zoltán a Szekszárdi Vízmő SE elnöke
Asztalos Adrienn: Az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az
egyesület elnöke jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Javasolja, hogy a bizottság fogadja el a
Szekszárdi Vízmő SE 2010/2011. évi mőködésérıl és további terveinek bemutatásáról szóló
beszámolót.
Csillagné Szánthó Polixéna: Miért csak a 2010. év szakmai beszámolója szerepel az
elıterjesztésben?
Asztalos Adrienn: A 2011. év beszámolója még nem készült el.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el így a beszámolót, és ha
elkészítették a 2011. évrıl is a beszámolót, akkor azt egy másik ülésen megtárgyalják, amelyen
remélhetıleg már a sportegyesület vezetıje is részt tud venni.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
6/2012. (I.31.) HB határozat
A Szekszárdi Vízmő SE 2010/2011. évi mőködési
és további terveinek bemutatása
1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Szekszárdi Vízmő SE
2010/2011. évi beszámolóját elfogadja.

2.

A Bizottság felkéri a Szekszárdi Vízmő SE-t,
hogy a 2012. évre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetıségeket mőködésükhöz,
illetve rendezvényeik szervezéséhez.

.
3.

A Bizottság az egyesület
munkájához sok sikert kíván.

2012.

évi

Határidı:
1. és 3. pont tekintetében: 2012. január 31.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi Sport- és Ifjúsági Programok Eseménynaptára
(írásbeli elıterjesztés, 12elot5 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Röviden ismerteti az elıterjesztést. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az
informatikusokkal megbeszélte, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján minden hónapban
közzétételre kerüljön az aktuális hónap programja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Ennek nagyon örül, és annak is, hogy most már a Szekszárdi
Vasárnapban is megjelenik a Sportcsarnok aktuális programja. Javasolja a bizottságnak Szekszárd
Megyei Jogú Város 2012. évi Sport és Ifjúsági Programok Eseménynaptárának elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
7/2012. (I.31.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi Sportés Ifjúsági Programok Eseménynaptára
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2012. évi
Sport- és Ifjúsági Programok Eseménynaptárát
elfogadja és önmagára nézve irányadónak tekinti.
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Határidı: 2012. január 31.
Felelıs :
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
8. napirendi pont:
Javaslat a Városi Diáksport Egyesület elszámolási határidıre vonatkozó módosítási kérelmére
(írásbeli elıterjesztés, 12elo4 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
8/2012. (I.31.) HB határozat
A Városi Diáksport Egyesület elszámolási
határidıre vonatkozó módosítási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Városi
Diáksport Egyesület (VI. 646-2/2011.) kérelmére a
szerzıdésben foglaltak alapján a felhasználási idıt
2012. április 30-ig, az elszámolási határidıt pedig
2012. május 31-ig meghosszabbítja.
Határidı: 2012. január 31.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
9. napirendi pont:
Beszámoló a lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Felhívja a bizottság figyelmét arra, hogy a határozati javaslatban két
határozat határidejét szükséges meghosszabbítani, illetve az egyik határozat egy pontját visszavonni
szükséges.
Horváth Ferenc: Javasolja, hogy az önköltség számítással kapcsolatos határozat határidejét 2012.
február 15-ig hosszabbítsa meg a bizottság.
Csillagné Szánthó Polixéna: A határozati javaslatot a bizottságnak elfogadásra javasolja azzal, hogy
a 102/2011. (VI.2.8) HB határozat határidejét 2012. február 15-ig hosszabbítsa meg a bizottság.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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9/2012. (I.31.) HB határozat
Beszámoló a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról

bizottsági

1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a 13/2011. (II.1.), a 26-27/2011.
(III.1.), 36/2011. (III.22.), 122/2011.
(VIII.8.), 123-137 (IX.6.), 138-141 (IX.9.),
142-153 (IX.26.), 156-157 (X.3.), 158-163
(X.18.), 164-172/2011. (X.25.), 173-185
(XII.1.), 187-188 (XII.1.), 189-200 (XII.13.),
valamint
a
201-202
(XII.19.)
HB
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

2.

A bizottság a 102/2011. (VI.28.) HB
határozat határidejét 2012. február 15-ig
meghosszabbítja.

3.

A bizottság 148/2011. (IX.26.) HB határozat
2. pontját visszavonja, a 4. pontját 2012.
február 15-ig meghosszabbítja.

Határidı: 2012. január 31.
2. pont tekintetében: 2012. február 29.
3. pont tekintetében: 2012. február 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
2. pont tekintetében:
Pál József igazgatóság vezetı
10. napirendi pont:
A Tolnai Tájak Íjász Egyesület 2010/2011. évi mőködése és további terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 12elot7 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Alexandra Manea a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Alexandra Manea: Megköszöni a bizottságnak a meghívást. A beszámolót nem kívánja kiegészíteni.
Elmondja, hogy egyre többen vannak, és most is nyolcan várnak arra, hogy az egyesületbe
beléphessenek.
Csillagné Szánthó Polixéna: Ez mit jelent?
Alexandra Manea: Ez azt jelenti, hogy mielıtt az egyesületbe belépnének tesztelik az embereket,
mert az íj ugyan nem minısül fegyvernek, de élet kioltására alkalmas, ezért elıvigyázatosnak kell
lenniük.
Horváth Ferenc: Milyen a kapcsolatuk a másik íjász egyesülettel?
Alexandra Manea: Az íjász klubbal nincs semmi probléma, a vezetıjükkel azonban nem jó a
kapcsolat.
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Horváth Ferenc: Milyen az egyesület szülık és szponzorok általi támogatottsága? Hiszen két íjász
egyesület van a városban, és ez biztosan a támogatókat is megosztja. Ez mennyire hátráltatja a
munkájukat?
Alexandra Manea: Ez valóban problémát okoz, és egy kicsit aggódott is amiatt, hogy a Magyar Íjász
Szövetség hogy fogja elfogadni ezt a helyzetet. Szerencsére ez most már megoldódott, mert
Magyarországon a Tolnai Tájak Íjász Egyesület az elsı számú íjász egyesület.
Takács Zoltán: Milyen fıbb eseményeket terveznek a 2012-es évre?
Alexandra Manea: Április 21-én rendezik meg a Dél-Dunántúli Regionális Diákolimpiát. Április 28án lesz az évadnyitó versenyük. Ezen kívül a régióban mőködı íjász egyesületekkel együtt azon
dolgoznak, hogy egy regionális bajnoksági sorozatot hozzanak létre. Ennek a regionális bajnokságnak
a fináléját pedig Sötétvölgyben szeretnék megrendezni ez év október 13-án. Ezen kívül a Magyar Íjász
Szövetség felkérésére május19-20-án részt vesznek a 3D Grand Prix Verseny sorozat elsı fordulóján.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megköszöni az Egyesület beszámolóját, és a bizottságnak azt
elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
10/2012. (I.31.) HB határozat
A Tolnai Tájak Íjász Egyesület 2010/2011. évi
mőködése és további terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Tolnai
Tájak Íjász Egyesület 2010/2011. évi
beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság felkéri a Tolnai Tájak Íjász
Egyesületet, hogy a 2012. évre vonatkozóan is
keressen
pályázati
lehetıségeket
mőködésükhöz,
illetve
rendezvényeik
szervezéséhez.
.
3. A Bizottság az egyesület 2012. évi munkájához
sok sikert kíván.
Határidı:
1. és 3. pont tekintetében: 2012. január 31.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

A bizottság 8 óra 45 perckor szüntetet tart. Az elnök 9 órakor újra megnyitja a bizottság ülését.
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11. napirendi pont:
Az Értelmi Fejlıdésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete 2011. évi
mőködése és további terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 12elo9 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Dr. Garay Zoltánné elnök
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a közhasznú szervezet elnökét, és kérdezi, hogy szeretné-e
valamivel kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Garay Zoltánné: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az Értelmi Fejlıdésükben Akadályozottak
Tolna Megyei Közhasznú Szervezetének székhelye eddig a Béla király tér 6. szám alatt volt az
„Esélyek Házában”. İk ezzel nagyon meg voltak elégedve, mert nagyon jó helyen van, a vidékiek is
mindig megtalálták ıket. Sajnos azonban az Esélyek Házát mőködtetı alapítvány megszőnt, és épp
most közölték velük, hogy most ugyan még ott maradhatnak egy darabig, de főtés nem lesz. A
Szervezet eddig is nagyon szerény körülmények között mőködött, és most még a székhelyük is
bizonytalan. Megpróbálnak valamilyen megoldást keresni. Az biztos, hogy a szervezet mőködésére
nagyon nagy szükség van, mert szinte minden probléma végsı soron náluk csapódik le. Felkereste a
Tolna Megyei Kormányhivatalt is, de csak február közepén tudják ıt fogadni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megpróbál közben járni annak érdekében, hogy ne kelljen székhelyet
változtatni. Kérdése még Garay Zoltánnéhez, hogy van-e valaki segítsége, aki esetleg a késıbbiek
során tovább vinné a szervezet munkáját?
Dr. Garay Zoltánné: Sajnos nincs senki, vagy lenne, de egyelıre nem tudnak neki bért biztosítani.
Fizetés nélkül pedig senki nem akarja a munkát elvállalni, pedig nagyon nagy szükség lenne valakire,
aki az adminisztrációs munkában tudna segíteni, és egyébként is az ı ereje is véges, szükség lenne az
utánpótlásra. Tart attól, hogy ha már ı nem bírja, nem lesz aki a szervezet munkáját tovább vinné.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a bizottság nevében keresse fel az elnök asszony a Tolna Megyei
Kormányhivatalt, és próbáljon ez ügyben közbenjárni.
Csillagné Szánthó Polixéna: A bizottság támogatásáról biztosítja.
Dr. Garay Zoltánné: Elıre megköszöni a bizottság támogatását, és megköszöni az önkormányzat
eddigi támogatását is.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megköszöni a beszámolót, és a bizottságnak azt elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
11/2012. (I.31.) HB határozat
Az Értelmi Fejlıdésükben Akadályozottak
Tolna Megyei Közhasznú Szervezete 2011. évi
mőködése és további terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága az Értelmi
Fejlıdésükben Akadályozottak Tolna Megyei
Közhasznú Szervezete 2011. évi beszámolóját
elfogadja.
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2. A Bizottság felkéri a szervezetet, hogy a 2012.
évre vonatkozóan is keressen pályázati
lehetıségeket
mőködésükhöz,
illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
.
3. A Bizottság a szervezet 2012. évi munkájához
sok sikert kíván.
Határidı:
1. és 3. pont tekintetében: 2012. január 31.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
12. napirendi pont:
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 9 óra 20 perckor berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogi és bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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