SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 577-1/2010.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2010.
november 23-án 13 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyalójában megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

Halmai Gáborné,
Fajszi Lajos, és
Dr. Horváth Kálmán bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Szücsné Smolek Erika kodifikátor,
Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidı Központ igazgatója,
Bosnyák Péter a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület elnöke.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 13 órakor megnyitja.

Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság a költségvetéssel
kapcsolatos elsı három közgyőlési elıterjesztés elıterjesztıjét utoljára, a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsággal közösen hallgassa meg.
Majnay Gábor: A bizottságnak javasolja, hogy vegye fel napirendjére a „Javaslat a „Szekszárdi
Karácsonyváró Nyitó Gála” jótékonysági mősor, valamint a „Szekszárdi Karácsonyváró”
rendezvénysorozat támogatására” címő elıterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság a 11. napirendi
pontot vegye le napirendjérıl.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javaslatot tesz a napirendi pontok további sorrendjére.
A napirendre vonatkozó további módosító javaslat nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
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NAPIREND
1. napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására az E.ON Hungária Zrt. Családi Foci Koncepciójának helyi
megszervezéséhez és lebonyolításához
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidı Központ igazgatója
2. napirendi pont
Javaslat az épülı atlétikai pálya elnevezésére vonatkozó bíráló bizottság felállítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Bosnyák Péter a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület elnöke
Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidı Központ igazgatója
3. napirendi pont
Kérdıíves közvélemény kutatás támogatása „Sport Érték Kutatás 2010” néven
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Bosnyák Péter a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület elnöke
Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidı Központ igazgatója
4. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2010. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet
módosításáról (tervezet)
(247. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
5. napirendi pont
Javaslat a képviselık delegálására a mőködı óvoda- és iskolaszékekbe
(241. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont
Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórum tagjainak megválasztása
(238. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
7. napirendi pont
Javaslat a Baka István Általános Iskola szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
8. napirendi pont
Baka István Általános Iskola szerzıdés módosítási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
9. napirendi pont
Ippon Karate Egyesület támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
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10. napirendi pont
Dragonblues Kft. támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
11. napirendi pont
Javaslat a „Szekszárdi Karácsonyváró Nyitó Gála” jótékonysági mősor, valamint a „Szekszárdi
Karácsonyváró” rendezvénysorozat támogatására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
12. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-2013. évi költségvetési koncepciója
(249. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
13. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2010. (…) önkormányzati
rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(246. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
14. napirendi pont
Beszámoló a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl
(248. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı

13 óra 7 perckor Halmai Gáborné megérkezik az ülésterembe. A bizottság 7 tagja közül 5 tag van
jelen.

1. napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására az E.ON Hungária Zrt. Családi Foci Koncepciójának helyi
megszervezéséhez és lebonyolításához
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidı Központ igazgatója
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni. Átadja a szót Csillag Balázsnak.
Csillag Balázs: A pályázat lényege, hogy a Városnak egy EON családi napot kell szerveznie. A
pályázaton 1.500 eFt + ÁFA összeget lehet nyerni. A pályázat keretében a rendezvény szervezés
mellett infrastrukturális fejlesztések is elszámolhatóak. A pályázaton elnyerhetı összeg teljes
egészében vissza nem térítendı. Megvizsgálták, hogy milyen fejlesztésekre tudnák ezt a pénzt
fordítani. A Városi Sport- és Szabadidıközpont felújítási terveiben már régóta szerepel a labdarugó
öltözı nyílászáróinak cseréje. A pályázaton elnyerhetı összeg ezt a felújítást éppen fedezné. A
pályázat kiíróival is egyeztetve úgy döntöttek, hogy a Városi Sportmajális labdarugó programját
egészítenék ki ezzel az EON Családi Foci nappal. A pályázat benyújtási határideje december 3., az
elbírálási határideje pedig 2010. december 7. A pályázat benyújtásához önerı nem szükséges.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
15/2010 (XI.23.) HB határozat
Pályázat benyújtása az E.ON Hungária Zrt.
Családi
Foci
Koncepciójának
helyi
megszervezéséhez és lebonyolításához
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága támogatja az
E.ON
Hungária
Zrt.
Családi
Foci
Koncepciójának helyi megszervezéséhez és
lebonyolításához pályázat benyújtását.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a
pályázat
benyújtásához
szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 2010. december 1.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2. napirendi pont
Javaslat az épülı atlétikai pálya elnevezésére vonatkozó bíráló bizottság felállítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Bosnyák Péter a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület elnöke
Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidı Központ igazgatója
Asztalos Adrienn: Röviden ismerteti az elıterjesztést. Átadja a szót Bosnyák Péternek.
Bosnyák Péter: 2010. márciusában az idıjárás függvényében átadásra került Szekszárdon egy olyan
atlétikai pálya, amely véleménye szerint egy nemzetközi színvonalú pálya, és ilyen nem sok van az
országban. Ezért gondoltak arra, hogy a pálya megérdemelne egy olyan nevet, amely késıbb akár a
védjegye is lehetne a szekszárdi sportnak. Az elıterjesztésben foglaltak szerint tehát kezdeményezik
egy nyílt pályázat kiírását az atlétikai pálya elnevezésére vonatkozóan. A pályázat lebonyolításába
nem kívánnak beleszólni. Javasolják, hogy állítsanak fel egy bíráló bizottságot, amely a beérkezett
pályázatok alapján eldönti, hogy mi legyen a neve a pályázatnak.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a pályázat mindenképpen kétfordulós legyen, mert így az elsı
fordulót követıen tudnának egy szimpátia szavazást tartani, amely nagyban megkönnyítené a bíráló
bizottság döntését.

13 óra 15 perckor Fajszi Lajos megérkezik az ülésterembe. A 7 tagú bizottságból 6 tag van
jelen.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért azzal, hogy a pályázat kétfordulós legyen szimpátia
szavazással, mert így még több embert lehet bevonni a pálya elnevezésére irányuló kezdeményezésbe.
Horváth Ferencet javasolja a bíráló bizottságba megválasztani.
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Horváth Ferenc: Köszönettel elfogadja a jelölést. További tagnak javasolja a bíráló bizottságba
Scherer Tamást, a Sportélmény Alapítván elnökét.
Csillagné Szánthó Polixéna: A bizottságnak elfogadásra javasolja a határozati javaslatot azzal, hogy
a bíráló bizottságba Horváth Ferencet, és Scherer Tamást javasolja megválasztani.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
16/2010 (XI.23.) HB határozat
Az épülı atlétikai pálya elnevezésére vonatkozó
bíráló bizottság felállítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága felkéri a
Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesületet, hogy
az épülı atlétikai pálya elnevezésére vonatkozóan
készítse el kétfordulós pályázati felhívását.
2. A bizottság 5 fıs bíráló bizottság felállítását
kezdeményezi, melynek tagjai:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Fajszi Lajos HB tagja
Horváth Ferenc HB tagja
Török Sándorné Senior Atlétikai Club elnöke
Scherer Tamás Sportélmény Alapítvány elnöke
3. A bizottság felkéri a Közoktatási, Mővelıdési és
Sport Osztályt a felkérı levelek elkészítésére,
valamint
az
elsı
egyeztetı
tárgyalás
megszervezésére.
Határidı: 2010. november 23.
3. pont tekintetében: 2010. december 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Majnay Gábor osztályvezetı

3. napirendi pont
Kérdıíves közvélemény kutatás támogatása „Sport Érték Kutatás 2010” néven
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Bosnyák Péter a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület elnöke
Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidı Központ igazgatója
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni. Átadja a szót Bosnyák Péternek.
Bosnyák Péter: Ismerteti az elıterjesztést. Egyfajta társadalmi párbeszéd folytatását szeretnék
kezdeményezni a sport témakörében. Bíznak benne, hogy az általuk összeállított kérdıívre az
önkormányzat közremőködésével sokkal nagyobb hajlandósággal válaszolnak a megkérdezett cégek és
vállalkozók, és ezáltal egy sokkal nagyobb reprezentativitással rendelkezı eredményt kapnak, amelyet
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késıbb majd például a sportkoncepciónál is fel tudnak használni. Ez az elsı ilyen kérdıív, de
véleménye szerint ezt legalább kétévente célszerő megismételni.
Csillag Balázs: Tájékoztatja a bizottságot, hogy korábban készített a Sport-, Ifjúsági és Civil
Szervezetek Bizottság számár egy észrevétel győjteményt a sport- és civil szervezetek
finanszírozásával kapcsolatban. Véleményként megfogalmazta, hogy az általa tett javaslatokkal a
városi sportfinanszírozás hatékonyabbá tehetı. Akkor egy felkérést kapott, hogy továbbra is segítsen a
sportfinanszírozás hatékonyabbá tétele érdekében. Ezzel a céllal kereste meg Bosnyák Pétert is, és ez a
„Sport Érték Kutatás 2010” kezdeményezés is ilyen célból született meg. Bízik benne, hogy a
kérdıívek révén olyan információhoz jutnak, amelyet késıbb is hasznosítani tudnak.
Halmai Gáborné: Véleménye szerint nagyon alapos munkát végeztek a kérdıív összeállításával
kapcsolatosan. Hiányolja, hogy a kérdıívben nem talált olyan kérdést, amely a válaszadó
sportaktivitására vonatkozik. Ezen kívül a tömegsport és az utánpótlás neveléssel kapcsolatos kérdést
sem talált.
Bosnyák Péter: A válaszadók sportaktivitására vonatkozó kérdés valóban nem szerepel a kérdıívben,
ezzel még kiegészíthetı a kérdıív. A 13. kérdésnél közvetetten a diáksportra, illetve az utánpótlás
nevelésre is rákérdeznek.
Horváth Ferenc: Üdvözli ezt a kezdeményezést. Nagyon tetszik neki a kezdeményezés, és maga a
kérdıív is. Kérdése, hogy hogyan, milyen formában akarják eljuttatni ezt a kérdıívet az emberekhez.
Véleménye szerint talán egy kicsit hosszú a kérdıív.
Bosnyák Péter: Célirányosan vállalkozóknak, gazdálkodó szervezeteknek postán kerül kiküldésre ez
a kérdıív. A lakossági felmérés már egy következı lépés, amelyet a jövıben szeretnének
megvalósítani. A visszaküldésen még gondolkodnak, mert az anonimitást szeretnék biztosítani.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a város honlapjára is tegyék fel ezt a kérdıívet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
17/2010 (XI.23.) HB határozat
Kérdıíves közvélemény kutatás
„Sport Érték Kutatás 2010” néven

támogatása

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága támogatja a
Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület
kérdıíves közvélemény kutatását „Sportérték
Kutatás 2010” néven.
2. A bizottság felkéri a Közoktatási, Mővelıdési és
Sport Osztályt, hogy a megjelölt célcsoport
számára a kérdıíveket postázni szíveskedjék.
Határidı: 2010. november 23.
2. pont tekintetében: 2010. december 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Majnay Gábor osztályvezetı
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4. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2010. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet
módosításáról (tervezet)
(247. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Szücsné Smolek Erika: Röviden ismerteti az elıterjesztést. Tájékoztatja a bizottságot, hogy igazából
ez most egy technikai jellegő módosítás. Ha valami esetleg most kimaradt, akkor azt a bizottság
pótolhatja márciusban.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek javasolja elfogadásra a
rendelet tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
18/2010 (XI.23.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési
Szabályzat módosításáról szóló rendelet tervezete
(247. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének a Szervezeti és
Mőködési Szabályzat módosításáról szóló rendelet
tervezetét.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

5. napirendi pont
Javaslat a képviselık delegálására a mőködı óvoda- és iskolaszékekbe
(241. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság az óvoda- és iskolaszékekbe az alábbiak
szerint javasolja delegálni a képviselıket:
Gyermeklánc Óvoda – Dr. Hadházy Ákos
Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény – Dr. Horváth Kálmán
Babits Mihály Általános Iskola – Csillagné Szánthó Polixéna
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule – Máthé Péter
Baka István Általános Iskola – Kıvári László
Halmai Gáborné: A Gyermeklánc Óvodába ı szeretne továbbra is maradni a delegált képviselı.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodással elfogadott és a következı határozatot hozta:
19/2010 (XI.23.) HB határozat
Javaslat képviselık delegálásra a mőködı óvodaés iskolaszékekbe
(241. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat képviselık
delegálására a mőködı óvoda- és iskolaszékekbe”
címő elıterjesztés határozati javaslatát az alábbiak
szerint:
A bizottság a mőködı óvoda- és iskolaszékekbe az
alábbiak szerint javasolja delegálni a képviselıket:
-

Gyermeklánc Óvoda – Dr. Hadházy Ákos
Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény – Dr. Horváth
Kálmán
Babits Mihály Általános Iskola – Csillagné
Szánthó Polixéna
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule –
Máthé Péter
Baka István Általános Iskola – Kıvári László

-

Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

6. napirendi pont
Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórum tagjainak megválasztása
(238. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna: Az Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórum önkormányzati oldalának
képviseletére az alábbi képviselıket javasolja: Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Haag Éva, Lemle
Béláné, Halmai Gáborné.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
20/2010 (XI.23.) HB határozat
Javaslat az Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórum
tagjainak megválasztására
(238. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Javaslat az
Ifjúsági
Érdekegyeztetı
Fórum
tagjainak
megválasztására ”címő elıterjesztés határozati
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javaslatát a közgyőlésnek elfogadásra javasolja, és
az Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórum önkormányzati
oldalának képviseletére az alábbi képviselıket
javasolja:
Csillagné Szánthó Polixéna
Dr. Haag Éva
Lemle Béláné
Halmai Gáborné
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

7. napirendi pont
Javaslat a Baka István Általános Iskola szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyására
(írásbeli 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, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
21/2010 (XI.23.) HB határozat
A Baka István Általános Iskola szervezeti és
mőködési szabályzatának jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
rendelet 1. sz. melléklet 3. a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a Baka István Általános Iskola
2010. június 16-án elfogadott szervezeti és mőködési
szabályzatát jóváhagyja.
Határidı: 2010. november 23.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

8. napirendi pont
Baka István Általános Iskola szerzıdés módosítási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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22/2010 (XI.23.) HB határozat
A Baka István Általános Iskola szerzıdés
módosítási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Baka István Általános Iskola Gyógypedagógiai
Tagozatának (VI. 612-2/2010.)
kérelmére a szerzıdésben foglaltak alapján a
felhasználási idıt 2011. május 15-ig, az elszámolási
határidıt pedig 2011. május 31-ig meghosszabbítja.
Határidı: 2010. november 23.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság-vezetı

9. napirendi pont
Ippon Karate Egyesület támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Halmai Gáborné: Támogathatónak tartja a kérelmet.
Asztalos Adrienn: Azért nem javasolja, hogy támogassák a kérelmet, mert az Egyesület bizonyára
már jóval korábban tudta, hogy milyen rendezvényei lesznek az évben, és többféle pályázati lehetıség
is lett volna, amelynek keretében a bizottság támogatni tudta volna a rendezvényt, de nem adtak be
pályázatot. Az egyesület egyébként már részesült bizottsági támogatásban idén.
Halmai Gáborné: Ha errıl van szó, akkor ı sem javasolja támogatni a kérelmet, de kéri, hogy a
pályázati lehetıségekre hívják fel az egyesület figyelmét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:

23/2010 (XI.23.) HB határozat
Ippon Karate Egyesület támogatási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága az Ippon Karate
Egyesület Szekszárd kérelmét forráshiány miatt nem
tudja támogatni.
Határidı: 2010. november 23.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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10. napirendi pont
Dragonblues Kft. támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:

24/2010 (XI.23.) HB határozat
Dragonblues Kft. támogatási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Dragonblues
Kft. kérelmét forráshiány miatt nem támogatja.
Határidı: 2010. november 23.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
13 óra 55 perckor Dr. Horváth Kálmán megérkezik az ülésterembe. A 7 tagú bizottságból 7 tag van
jelen.

11. napirendi pont
Javaslat a „Szekszárdi Karácsonyváró Nyitó Gála” jótékonysági mősor, valamint a „Szekszárdi
Karácsonyváró” rendezvénysorozat támogatására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna: Ismerteti az elıterjesztést. Mindenkit szeretetettel meghív a vasárnap
tartandó Szekszárdi Karácsonyváró Nyitó Gálájára.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:

25/2010 (XI.23.) HB határozat
A „Szekszárdi Karácsonyváró Nyitó Gála”
jótékonysági mősor, valamint a „Szekszárdi
Karácsonyváró” rendezvénysorozat támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága 128.000,- Ft
támogatást biztosít a Babits Mihály Mővelıdési
Házban megrendezendı jótékonysági mősor
jegybevételére, valamint további 100.000,- Ft-tal
támogatja a „Szekszárdi Karácsonyváró”
rendezvénysorozatot a Tartalék Keret terhére.
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2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére és a
támogatás átutalására.
Határidı: 2010. november 23.
2. pont tekintetében: 2010. november 26.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
A Humán Bizottság 14 órától a költségvetéssel kapcsolatos elıterjesztéseket a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsággal közösen tárgyalt, a határozatokat azonban a bizottság önállóan hozta meg.

12. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-2013. évi költségvetési koncepciója
(249. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Ács Rezsı: Ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Tekintettel arra, hogy az elıterjesztés az ülésen került kiosztásra,
javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással elfogadott és a következı határozatot hozta:

26/2010 (XI.23.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011-2013. évi költségvetési koncepciója
(249. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2011-2013. évi költségvetési
koncepcióját.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

13. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2010. (…) önkormányzati
rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(246. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Röviden ismerteti a költségvetési rendelet módosításának okát.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek javasolja elfogadásra az
elıterjesztés határozati javaslatát.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:

27/2010 (XI.23.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének a 2010. évi költségvetés
módosításról szóló rendelete
(246. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének a 2010. évi
költségvetésrıl szóló rendelet tervezetét.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

14. napirendi pont
Beszámoló a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl
(248. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek javasolja elfogadásra az
elıterjesztés határozati javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:

28/2010 (XI.23.) HB határozat
Beszámoló a 2010. évi költségvetés
negyedévi teljesítésérıl
(248. számú közgyőlési elıterjesztés)

I-III.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Beszámoló a 2010. évi
költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl” címő
elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 14 óra 20 perckor berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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