SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 125-16/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2015. október 26-án (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális KözpontRemete termében megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök, Pap Máté, dr. Faludiné
Uzsoki Valéria, Nepp Péter, Takács Zoltán, Zaják Rita, dr.
Máté István bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető,
Feri Blanka osztályvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Gaálné Hoffercsik Dóra Civil Kerekasztal titkár,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok
referense,
dr. Józan-Jilling Mihály elnök,
dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens
A jegyző megbízásából:
Meghívott:

dr. Pesti Krisztina jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Garay Előd Szekszárd Kórház Sportkör alelnöke,
Mandulás Zoltán Gyermek Kosárlabda Sportegyesület
Szekszárd elnöke,
Bernáth Zsolt Fehérlófia Sportegyesület elnöke,
Gergely Péter Gemenc Természetvédelmi- és
Sportegyesület elnöke
Sólyomvári Nándor Férfi Kosárlabda Sportegyesület
Szekszárd szakosztályvezetője

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 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 dr. Faludiné Uzsoki Valériát válassza meg.
A bizottság 7 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
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Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata és kiegészítése
(203 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző, esélyegyenlőségi mentor
2. napirendi pont
Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
(226 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
3.napirendi pont:
Javaslat pedagógiai munkát közvetlenül segítők eseti illetménykiegészítésére
(234. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető
4.napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő megállapodás jóváhagyására
(238. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Tamási Anna osztályvezető
5.napirendi pont:
Magyarországi Metodista Egyház kérelme
(243. sz. közgyűlési előterjesztés, mely az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
6.napirendi pont:
Javaslat követelés elengedésére
(245. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
7.napirendi pont:
A Szekszárd Kórház Sportkör működése és terveinek bemutatása
(89. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: dr. Vastag Oszkár egyesületi elnök
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8. napirendi pont
A Gyermek Kosárlabda Sportegyesület működése és terveinek bemutatása
(100 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Mandulás Zoltán egyesületi elnök
9. napirendi pont
A Fehérlófia Sportegyesület működése és terveinek bemutatása
(101 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Bernáth Zsolt egyesületi elnök
10. napirendi pont
A Férfi Kosárlabda Sportegyesület működése és terveinek bemutatása
(102 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: dr. Fenyőházi Elemér egyesületi elnök
11. napirendi pont
A Gemenc Természetvédelmi-, és Sportegyesület működése és terveinek bemutatása
(103 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Gergely Péter egyesületi elnök
12. napirendi pont
A Szekszárdi Vízmű Sportegyesület működése és terveinek bemutatása
(104 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Gaál Zoltán egyesületi elnök
13. napirendi pont
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Wosinsky épülete Virág csoportjának 2015/2016.
nevelési évi csoportlétszáma
(91 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
14. napirendi pont
Javaslat az óvodák 2015/2016. nevelési évre szóló munkaterveinek véleményezésére
(92 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
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15. napirendi pont
Az óvodaépületek 2015. évi nyári kihasználtsága
(93 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
16. napirendi pont
A Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szervezeti és működési
szabályzata, házirendje
(94 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
17. napirendi pont
A köznevelésért felelős államtitkár nemzetiségi oktatással kapcsolatos javaslatai
(95 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
18. napirendi pont
Beszámoló az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
(96 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
19. napirendi pont
Tiszteletjegyek vásárlása a Baka István Emlékév rendezvényére
(97 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
20. napirendi pont
A Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálása
(99 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
21. napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. III.
negyedév: 2015. július 1.-2015. szeptember 30.)
(98 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
22. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata és kiegészítése
(203 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző, esélyegyenlőségi mentor
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Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző, esélyegyenlőségi mentor: Nem kívánja
kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 152/2015. (X. 26.) határozata
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról és
kiegészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatára és kiegészítésére” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2015. október 28.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. napirendi pont
Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
(226 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: dr. Faludiné Uzsoki Valériától kérdezi, hogy az utca neve,
amiben laknak az Előhegyi vagy Előhegy utca?
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Amikor oda költözött, akkor az Előhegy utca lett,
de később azt vette észre, hogy a táblákon Előhegyi utca szerepel. Minden hivatalos papírján
Előhegy utca szerepel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ennek utána kell nézni. Kinek kell ennek utánajárnia?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Biztos, hogy Előhegyi utca. Van olyan, hogy Előhegy,
az a Babits Általános Iskolához tartozik és van olyan, hogy Előhegyi utca, ami pedig a Garay
Általános Iskolához tartozik körzet szerint. Az Előhegy a külterület neve.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 153/2015. (X. 26.) határozata
az általános iskolák felvételi körzetének véleményezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat az általános iskolák felvételi
körzetének véleményezéséről ” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2015. október 28.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
3.napirendi pont:
Javaslat pedagógiai munkát közvetlenül segítők eseti illetménykiegészítésére
(234. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 154/2015. (X. 26.) határozata
a
pedagógiai
munkát
közvetlenül
segítők
eseti
illetménykiegészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a pedagógiai munkát közvetlenül
segítők eseti illetménykiegészítésére” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2015. október 28.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4.napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő megállapodás jóváhagyására
(238. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Tamási Anna osztályvezető
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Zaják Rita bizottsági tag: Az előterjesztés első felét olvasta, ami a bérletről és az
épülethasználatról szólt. Az előterjesztés tartalmi vonatkozásban is ezt tartalmazza, szakmai
együttműködésről szól?
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ez a megállapodás csak a vagyonra vonatkozik.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 155/2015. (X. 26.) határozata
a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő megállapodás
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Szakképzési
Centrummal kötendő megállapodás jóváhagyására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő: 2015. október 28.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
5.napirendi pont:
Magyarországi Metodista Egyház kérelme
(243. sz. közgyűlési előterjesztés, mely az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Csütörtökön érkezett a kérelem az egyház részéről,
amihez egy szerződéstervezetet is küldtek. Ezt nagyon alaposan át kellett dolgozni, a kulturális
törvényben meghatározottak nem voltak benne a szerződéstervezetben. A törvény
meghatározza a konkrét tartalmat, ez alapján készítette el a szerződéstervezetet. Hozzátette,
hogy az egyház olyan feladatokat vállal, amelyek teljesen természetesek, táboroztatás,
különböző kulturális programok. Ezzel a városnak anyagi terhe nem keletkezik, sőt gazdagodik
a kulturális élet. Két dolgot tettek kötelezővé számukra. Az egyik, hogy évente beszámolnak a
Bizottság előtt a tevékenységükről, illetve kérték, hogy a programokat juttassák el a hivatalhoz
és a szekszard.hu internetes oldalon jelenjenek meg, hogy a lehető legtöbb ember számára
hozzáférhetővé válhassanak. Az egésznek az a célja, hogy pályázaton indulnának és ennek az
egyik feltétele, hogy közművelődési megállapodásuk legyen a várossal.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Intenzív lelki életet élnek és mindenképp hasznos részei a
városnak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 156/2015. (X. 26.) határozata
a Magyarországi Metodista Egyház kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Magyarországi Metodista Egyház
kérelméről ” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2015. október 28.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
6.napirendi pont:
Javaslat követelés elengedésére
(245. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szerencsésebb lett volna címnek adni a „bérleti díj
elengedése” címet. Ez nem a sportcsarnok, hanem intézmény felé fennálló tartozás, de
úgymond ledolgozzák.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 157/2015. (X. 26.) határozata
követelés elengedéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat követelés elengedésére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő: 2015. október 28.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7.napirendi pont:
A Szekszárd Kórház Sportkör működése és terveinek bemutatása
(89. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
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Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: dr. Vastag Oszkár egyesületi elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Garay Előd alelnök úrtól kérdezi, hogy a leírtakhoz szeretne
még valami kiegészítést hozzáfűzni?
Garay Előd Szekszárd Kórház Sportkör alelnöke: Nem.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Sajnálja, hogy a tenisz szakosztály megszűnt, viszont a vívó
szakosztály a megyében egyedüli, és igen eredményesek.
Zaják Rita bizottsági tag: Hány éves kortól vannak a korosztályok?
Garay Előd Szekszárd Kórház Sportkör alelnöke: 10-15-16 éves kortól, de már 8-9 éves kortól
is jönnek. Nem küldenek el senkit. Toborzás eredményeképpen is vannak jelentkezők.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hányan vannak a vívó szakosztályban?
Garay Előd Szekszárd Kórház Sportkör alelnöke: 16-an.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 158/2015. (X. 26.) határozata
a Szekszárd Kórház Sportkör működéséről és terveinek
bemutatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárd Kórház Sportkör
szakmai beszámolóját elfogadja.
2.
A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett
munkáját és a jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok
sikert kíván.
3.
A Bizottság felkéri a Szekszárd Kórház Sportkör
egyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati
lehetőségeket
működésükhöz,
illetve
rendezvényeik
szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2015. október 26.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

8. napirendi pont
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A Gyermek Kosárlabda Sportegyesület működése és terveinek bemutatása
(100 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Mandulás Zoltán egyesületi elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mandulás Zoltán egyesületi elnöktől kérdezi, hogy szeretné
kiegészíteni az előterjesztést?
Mandulás Zoltán egyesületi elnök: Nem.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A tömegesítésről és a bázisiskolákról kérdezi Mandulás
Zoltán egyesületi elnököt. Erről szeretne bővebb tájékoztatást kapni.
Mandulás Zoltán egyesületi elnök: Amikor elkezdték az iskolákat bevonni, akkor két iskolánk
volt, a Garay Általános Iskola és a Dienes Valéria Általános Iskola és jelenleg a Szekszárdi Baka
János Általános Iskolát építették be. El tudtak indítani egy kosárlabda foglalkozást.
Folyamatosan fejlődnek, minden évben egyre több csapatuk, több versenyző korosztályuk
lett. Ami meggátolja a munkájukat, az a termek kihasználtsága, olyan értelemben hogy
teremkapacitása a városnak lassan nincs. A serdülő korosztályuk a heti öt edzést öt különböző
helyen végzi.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Különböző iskolák gyerekeinek kell vándorolni?
Mandulás Zoltán egyesületi elnök: Igen. Ez később olyan akadály lehet, ami meggátolja, hogy
tovább növekedhessenek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Itt az is kosarazhat, aki nem akar versenyszerűen kosarazni?
Mandulás Zoltán egyesületi elnök: Igen.
Mandulás Zoltán egyesületi elnök: Egyesületük ebben is különbözik a többitől, mert van
kifejezetten olyan csoportjuk, amely versenyző korosztályokban nem tud játszani, mert nincs
idejük, vagy mert nincsenek azon a képzettségi szinten. Nekik külön csoportot hoztak létre, a
sportcsarnokban edzenek heti kétszer és még versenyt is szerveztek nekik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ez fontos lenne a többi sportban is.
Zaják Rita bizottsági tag: A terem problémára hogyan lehetne megoldást találni? Az
egyesületnek van valami elképzelése erről?
Mandulás Zoltán egyesületi elnök: A fő probléma az, hogy vannak nagyobb egyesületek és
azoknak jóval nagyobbak a létjogosultságai ezekben a termekben. Van egy nagyobb bázisunk
a Dienes Valéria Általános Iskolában sok gyerekkel, legalább el kellene érni azt, hogy heti
három edzést egy helyen lehessen tartani. Ezt kellene felmérni, optimalizálni, hogy kinek, hol,
mennyi lehetősége van. Vannak olyan termek, ahol nincs palánk, nincs eszköz, amivel lehetne
kosárlabdázni, de felszerelést az egyesület tudna biztosítani, ebben partnerek tudnának lenni.
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Zaják Rita bizottsági tag: Elképzelhető, ha összehangoltabban lennének megszervezve az
edzések, akkor mindenkinek jutna elegendő hely, ideálisabban lehetne elosztani?
Mandulás Zoltán egyesületi elnök: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány edző van?
Mandulás Zoltán egyesületi elnök: Három edzőjük van.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az azonos korcsoportoknak mindig azonos időben van az
edzése vagy az is változik? Tehát, változik a terem és az időpont is?
Mandulás Zoltán egyesületi elnök: Igen, változik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Miért szükséges, hogy így legyen? Miért nem lehet egy
korcsoportnak azonos időpontban az edzése?
Mandulás Zoltán egyesületi elnök: A baj az, hogy a termek be vannak foglalva.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tehát az időpont a terem miatt változik?
Mandulás Zoltán egyesületi elnök: Így van. A szülőknek sokszor az a problémája, hogy nehéz
megoldani, hogy a gyereket öt különböző helyre kell vinni edzeni, öt különböző időpontban.
Takács Zoltán bizottsági tag: Melyik általános iskolában van a legtöbb kosárlabdázó gyerek?
Mandulás Zoltán egyesületi elnök: A Dienes Valéria Általános Iskolában és a Garay Általános
Iskolában van nagy bázisuk.
Takács Zoltán bizottsági tag: Nem lehetne tárgyalni velük a terem kérdésről?
Mandulás Zoltán egyesületi elnök: A Garay iskola az még rendben van, mert egy korosztályuk
tud ott edzeni nagyjából ugyanabban az időpontban, ők a 11 év alattiak, de a nagyobb
korosztálynál, a Dienes iskolában az a probléma, hogy tavaly négy edzés időpont volt, most
már csak kettő van. Minden évben tárgyalnak velük erről, csak sajnos nem történt előrelépés.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A határozati javaslatot egy ponttal kiegészíti, miszerint a
terem és időpont egyeztetésre megoldást kell keresni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 159/2015. (X. 26.) határozata
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a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Gyermek Kosárlabda
Sportegyesület szakmai beszámolóját elfogadja.
2.
A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett
munkáját és a jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok
sikert kíván.
3.
A
Bizottság
felkéri a
Gyermek
Kosárlabda
Sportegyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.
4.
A Bizottság felkéri a Humán Osztályt, hogy az
Önkormányzat által működtetett intézmények tornatermi
bérbeadásáról kérjen kimutatást a tornatermek délutáni
kihasználtságára vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

2015. október 26.
a 4. pont tekintetében: 2015. november 16.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök javasolja, hogy a bizottság a Férfi Kosárlabda Sportegyesület
működéséről és terveinek bemutatásáról szóló előterjesztés tárgyalásával folytassa munkáját,
mert a Fehérlófia Sportegyesület képviselője még nincs jelen az ülésteremben.
9. napirendi pont
A Férfi Kosárlabda Sportegyesület működése és terveinek bemutatása
(102 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: dr. Fenyőházi Elemér egyesületi elnök
Sólyomvári Nándor szakosztályvezető: Nem tud sokkal több mindent elmondani, csatlakozik
az előtte szólóhoz, egy cipőben járnak, azzal a különbséggel, hogy régen, csak az ő egyesületük
működött Szekszárdon, ma már szerencsére két férfi kosárlabdával foglalkozó egyesület is
van. Ez előny és hátrány is, mert egy kicsit egymással is küzdenek, de a végcél az ugyanaz.
Képviselik azt a potenciált, hogy a felnőtt korosztályban idősebb versenyzők, magasabb
osztályba is eljussanak, NB II-re, NB I/B-re gondol. Nem lenne elrugaszkodott cél az sem, hogy
egy megyeszékhely városnak első osztályú csapata is legyen. Az egyesületük korábban szinte
csak a felnőttekkel, NB II-vel foglalkozott, később az utánpótlás neveléssel is. Ebbe később
bekapcsolódott a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület. Jelenleg egy olyan szóbeli
megállapodás is van köztünk, hogy ők inkább az alsóbb korosztályokkal, az egész fiataloktól
kezdve foglalkoznak a kadetkorosztályig, egyesületük pedig a felsőbb korosztályokkal. Ez
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gyakorlatilag nem valósítható meg, mert nagyon nagy az elhúzó erő. A főváros a junior, 16-17
éves gyerekeket elviszi, tehát nekik is lejjebb kellett menniük egy kicsit a korosztályokkal,
valamint a Gyermek Kosárlabda Sportegyesületnek pedig feljebb. Van egy átfedés a serdülő
kadetkorosztályban, mind a két egyesület foglalkozik hasonló korú gyerekekkel. Ebben a két
évjáratban ez még megvalósítható, itt Szekszárdon még van annyi gyerek. Ezért van elég
létszám, folyamatban van a harmonikus együttműködés kialakítása. A pénzkérdés nagyjából a
társasági adó nyújtotta kedvezményekkel rendeződni látszik, sőt ez az egyesületeknek egy
olyan lehetőséget biztosít, hogy az iskolákban fejlesztéseket hajtsanak végre, amivel
tulajdonképpen az önkormányzatoknak a költségterheit tudják részben átvállalni. Ez a női
kosárlabda szintjén magas összegekben valósul meg. A Babits iskolában van a legnagyobb
bázisuk, amely iskola tornaterme nem éppen ideális méretű, de van már akkora, hogy érdemes
oda is rászánni egy két dolgot, így az utánpótlás korosztály versenyeinél kötelezően előírt
állítható palánkmagasságot szeretnék megvalósítani. Erre meg is vannak az ajánlataink. Sajnos
a műszaki kollegák, akik felszerelték volna ezt a berendezést, megállapították, hogy a jelenlegi
palánktartó szerkezet oly mértékben elöregedett, hogy az már egy újabb terhelést semmiképp
nem bír el, sőt műszakilag már most is balesetveszélyes. A lényeg, hogy valamilyen ráfordítás
szükségessé fog válni. Az igazgatónőn keresztül már fel is vették a kapcsolatot az
önkormányzat műszaki osztályával, hogy a palánktartó szerkezetnek a balesetveszélyes voltát
megszüntessék. Elég nagy létszámmal dolgozik mind a két egyesület, közel száz gyerekkel,
emberrel foglalkoznak. A teremprobléma nagyon égető, mert egyrészt sok iskolában nincsen
olyan terem, ami a minőségi sportot lehetővé tenné, pláne egy csapatsportot, ahol egyszerre
minimum 10 ember van fent a pályán, egy 20 fős utánpótlás korosztályt nem lehet egy 5x10
méteres teremben jó színvonalon edzeni. Nagy akadály, hogy 16 óráig az iskolák rendelkeznek
a tornaterem mindenféle hasznosítási jogával és külső egyesületek csak 16 óra után tudnak
bemenni. A szülőknek nehéz az alsó osztályos gyerekeket edzésre hordani, habár
nagymértékben hozzájárulnak az utaztatáshoz. Az lenne a jó, ha az iskolában a tanórát
követően kerülne sor az edzésre. A középiskolák 20 óra után nem akarják nyitva tartani a
termeket, beszűkül a teremhasználati lehetőség. Ha ebben lehetne valamit lépni
önkormányzati segítséggel, akkor az biztos, hogy jó lenne az egyesületeknek is. A
terembérletek is drágák, az egyik véglet a sportcsarnok, ahol 15-20.000 Ft/óra teremdíj van,
de a legolcsóbb is 4000 Ft/óra. A kosárlabdában ez most azért nem jelent akkora gondot, mert
a társasági adóból sikerül behozni azt a pénzt, de úgy tudja, hogy ez két, maximum három évig
lesz még így. Utána az egyesületek kénytelenek lesznek megszűnni, mert nem fogják tudni
fizetni az edzőt, de főleg a termet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A palánktartó szerkezet balesetveszélyes állapotáról való
tájékoztatás, az az intézmény feladata. Nem csak edzések vannak ott, hanem testnevelés órák
is.
Sólyomvári Nándor szakosztályvezető: Ahhoz, hogy feltegyék ezt a szerkezetet lehívták a
gyártót, aki megnézte a helyszínt és megállapította, hogy arra a tartószerkezetre nem teszi fel,
nem vállalja a felelősséget. Közvetlen életveszély nincsen, ellenben, ha bármi fejlesztést
akarnak ott, ezt már az a tartószerkezet nem bírja el. A héten van folyamatban, hogy a műszaki
osztály képviselője, az iskola képviselője és a gyártó képviselője közösen megszemlélje, hogy
mit lehetne tenni.
Majnay Gábor osztályvezető: Melyik középiskolákban vannak edzések?
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Sólyomvári Nándor szakosztályvezető: Az Egészségügyi Szakközépiskolában és a főiskolán.
Máshol jelen pillanatban nincs.
Majnay Gábor osztályvezető: A Szakképzési Centrumnak új vezetője van, érdemes lenne
tárgyalni velük az időpont kérdésről.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 160/2015. (X. 26.) határozata
a Férfi Kosárlabda Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Férfi Kosárlabda
Sportegyesület szakmai beszámolóját elfogadja.
2.
A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett
munkáját és a jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok
sikert kíván.
3.
A Bizottság felkéri a Férfi Kosárlabda Sportegyesületet,
hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2015. október 26.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

10. napirendi pont
A Fehérlófia Sportegyesület működése és terveinek bemutatása
(101 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Bernáth Zsolt egyesületi elnök
Bernáth Zsolt egyesületi elnök: Pár dolgot szeretne kiemelni a beszámolóból. Egyesületük a
szabadidősport és a versenysport területén is aktív szerepet vállal. A szabadidősport területén
van egy nagyon nagy múltú rendezvényük, a Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenye,
ami 1981-ben indult útjára. Minden évben Tolna megye különböző településein rendezik meg
ezt a versenyt. Társadalmi hasznosságát tekintve, ezt egy nagyon értékes rendezvénynek
tartja, mert bemutatják a verseny keretében Tolna megye kisebb településeinek értékeit is. A
másik szabadidősport rendezvényük a Városi Tájfutó Bajnokság. Ez még nem olyan nagy
múltú, még csak a hatodikat rendezik, de erre is közel 100 fős mezőny szokott nevezni minden
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évben. Országos Bajnokságokon, Országos Diákolimpiákon pontszerző helyen végzett
sportolók is részt vesznek ezen a versenyen. Az eredményesség tekintetében szeretné
kiemelni a Tájékozódási Futást, vannak említésre méltó eredményei. Országos Diákolimpia
döntőben egy versenyző második helyezést ért el, Országos Bajnokságokon értek el
pontszerző helyet. A beszámoló óta volt egy rövidtávú Országos Bajnokság, ahol Ratinland
Zsófia második helyezést ért el. Büszkék Péri Gergő Gáborra is, aki egy hajszállal csúszott le
arról, hogy ifjúsági válogatott legyen, a tartalékkeretbe sikerült bekerülnie. A megyében még
nem volt olyan, aki ilyen szintre jutott volna ebben a sportágban. Remélik egyszer a
válogatottba is sikerül bekerülnie. Néha úgy érzik, hogy az egyesületük lehetőségei már
meghaladják azoknak a sportolóknak az igényeit, akik országos szintre jutottak és az elmúlt
évben a Paksi Sportegyesület Tájfutó Szakosztályának vezetője felajánlotta, hogy leigazolja a
sportolóikat. Ebből nem lett semmi, mert maguk a sportolók mondták azt, hogy szekszárdi
sportversenyzők akarnak maradni, nem akarnak átigazolni más sportegyesületbe. Sportáguk
nem egy kiemelt sportág, nem jelennek meg olyan plusz források, mint a csapatsportágakban.
A tájékozódási futás alulfinanszírozott, az ország más tájfutó egyesületéhez képest is jóval
kisebb költségvetésből gazdálkodnak, szerényebb lehetőségeik vannak, ez rányomja a
bélyegét a felkészülésükre is. A sportáguk jellegéből adódóan a tájékozódást nem lehet
megtanulni a sportpályán, ahhoz rendszeresen el kell utazni olyan versenyterepekre, ahol
térképes edzést tudnak tartani, gyakorolni tudják a tájékozódást. Azt tapasztalják, hogy nem
tudják a megfelelő mennyiségű és minőségű edzést, edzőtábort biztosítani azoknak a
sportolóknak, akik már magasabb szintre jutottak. Mindamellett, hogy társadalmi munkában
látja el mindenki a feladatát, nincsenek fizetett edzők, ezzel együtt is megpróbálnak minél jobb
feltételeket biztosítani az edzésekhez. Sajnos tornatermet sem tudnak bérelni, mert valóban
nagyon magasak a bérleti díjak és egyesületük ezt nem tudja vállalni. Szeretnének a jövőben
olyan sportrendezvényt megvalósítani, ami országos viszonylatban is jegyzett rendezvény
lenne, rövidtávú tájékozódási futó versenyt szeretnének rendezni, ami 2 km-es távot jelent.
Szekszárd belterületén szeretnének egy olyan tájékozódási futó térképet elkészíteni, ami
alapján megfelelő színvonalú versenyt tudnak majd rendezni, remélik, hogy olyan
versenyzőket, sportolókat tudnak majd ide elcsábítani, akik akár a válogatottban is
versenyezhetnek a jövőben.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A heti négy edzést hol tartják?
Bernáth Zsolt egyesületi elnök: Ezek jelentős része futó edzés, az atlétika pályán, ritkán a
városban, a környéken szoktak kimenni az erdőkbe. Nincs öltözőjük, termük. Télen, ha nincs
nagyon hideg, akkor tudnak kint edzeni -5oC- ig. Képezni kell magukat elméleti szinten is,
ilyenkor ezt valakinél fűtött helyen meg tudják oldani, de nincs olyan helyiségük, ahol össze
tudnának jönni egyesületi szinten.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Valamennyi korcsoport egyszerre van jelen ezeken az
edzéseken?
Bernáth Zsolt egyesületi elnök: Igen, egyszerre oldják meg az edzéseket és mindenki a
képzettségének, a felkészültségének, életkorának megfelelő mennyiségű edzésmunkát végez.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 161/2015. (X. 26.) határozata
a Fehérlófia Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Fehérlófia Sportegyesület
szakmai beszámolóját elfogadja.
2.
A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett
munkáját és a jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok
sikert kíván.
3.
A Bizottság felkéri a Fehérlófia Sportegyesületet, hogy a
jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2015. október 26.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

11. napirendi pont
A Gemenc Természetvédelmi-, és Sportegyesület működése és terveinek bemutatása
(103 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Gergely Péter egyesületi elnök
Gergely Péter egyesületi elnök: Ez kifejezetten természetjáró sportegyesület, tájfutási célokra
lett alapítva, amit később a Fehérlófia Sportegyesület vett át. Természetjárással foglalkoznak,
elsősorban a fiatal korosztállyal. A különlegességekre helyezték a hangsúlyt, klasszikus, turista
útvonalon történő természetjárás, már évente csupán két alkalommal van. A mai kor
igényeinek megfelelően próbáltak változtatni. Az egyesületnek 10 úszó járműve van (hajó, vízi
bicikli), szállító eszközt is vásároltak, vitorlás csónakokat. Lehetőség van éjszakai túrázásra,
csapatépítő tréninget is szerveznek. A Prométheusz Parkban is vannak mászó eszközök. Lenne
igény a természetben űzhető sportokra, ennek eszközigénye van, amiket apránként
vásárolnak meg. Probléma a létszámcsökkenés, hogy nagyon kevés emberük maradt meg. Alig
jött össze a létszám a kihívás napjára is. A profilon nem kívánnak változtatni. Jól
összedolgoznak a Fehérlófia Sportegyesülettel, felfogásbeli különbségek vannak, de mindig
segítik egymást és ebből csak hasznuk van. A Dunán működtetnek egy turistaszállás jelleggel
működő házat, amire most 20 millió Ft-ot fordítottak, nagyon kulturált lett, valószínűleg
szélesebb körben fogják használni. Ott vízparti táborokat lehet szervezni. A várostól kapott
támogatás stabil bevételt biztosított, ezt általában eszközbeszerzésre fordítják.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 162/2015. (X. 26.) határozata
a Gemenc Természetvédelmi-, és Sportegyesület működéséről
és terveinek bemutatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Gemenc Természetvédelmi, és Sportegyesület szakmai beszámolóját elfogadja.
2.
A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett
munkáját és a jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok
sikert kíván.
3.
A Bizottság felkéri a Gemenc Természetvédelmi-, és
Sportegyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2015. október 26.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

Tekintettel arra, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megérkezett az
ülésterembe, Csillagné Szánthó Polixéna elnök javasolja, hogy a bizottság a köznevelésért
felelős államtitkár nemzetiségi oktatással kapcsolatos javaslatairól szóló előterjesztés
tárgyalásával folytassa a munkáját.
12. napirendi pont
A köznevelésért felelős államtitkár nemzetiségi oktatással kapcsolatos javaslatai
(95 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Hozzátette, hogy a köznevelésért felelős államtitkár levele megtalálható nála, azt bárki
elolvashatja.
Majnay Gábor osztályvezető: Az előterjesztés tartalmazza az államtitkár asszony levelét.
dr. Józan- Jilling Mihály elnök: Nem szeretné kiegészíteni az államtitkár asszony levelét, az
önmagáért beszél. A március 25-i ülésen döntött Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a
Dienes Valéria Általános Iskola átadásának ügyében és ezzel kapcsolatosan az
önkormányzatuk április 15-én Balog Zoltán miniszter úr felé fordult. A közgyűlés hozott egy
döntést, amely szakmailag és nemzetiségpolitikai szempontból ezer sebből vérző szakértői
véleményre alapozott. A tanulmány vizionálta azt, hogy a hátrányos helyzetű tanulókat
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eltanácsolják. Olyan dolgokat vizionált, ami még meg sem történt, olyan hátsó szándékkal,
hogy ők elit iskolát akarnak létrehozni, és a hátrányos helyzetű tanulókat pedig elirányítanák
Országos vonatkozásban a német önkormányzatok kb. 100 településen működtetnek
iskolákat és ezeken a településeken mindenki oda jár, ezekbe az iskolákba. A másik dolog, amit
erről a tanulmányról tudni kell az, hogy ez a hölgy, aki ezt írta az olyan nemzetiségpolitikai
kérdésekbe avatkozik bele, amihez semmiféle képzettsége nincs, ez az illető nem nemzetiségi
szakértő, ilyen papírral nem rendelkezik. A szakértő számítása szerint 3,6 álláshellyel
kevesebbet finanszírozna az állam, ha a nemzetiségi önkormányzat átvenné, ezzel szemben
mi úgy gondolják, hogy nem kevesebb 6,5 álláshellyel több lett volna, ha sikerült volna átvenni
az iskolát. Minimum 29 millió Ft-al nagyobb finanszírozást jelentene az iskola számára. Az
étkeztetéssel kapcsolatban tárgyi hiba van. Ezt a levelet április 15-én írták meg, erre érkezett
válaszként június végén az a levél, amelyben államtitkár asszony úgy válaszolt, hogy a szakértői
jelentést nem tudták beszerezni. Amit kifogásoltak az az, hogy a közgyűlés a döntést
egyértelműen hibás szakértői vélemény alapján hozta meg. A dolog lényege, hogy államtitkár
asszony azt javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot az önkormányzattal és a KLIK-el, indítsanak
egy átszervezést. Az volt a javaslat, hogy egy tisztán nemzetiségi oktatással rendelkező iskola
jöjjön létre. Amikor ezt az egész koncepciót átgondolták, pont ezt akarták elkerülni.
Zaják Rita bizottsági tag: Ezek szerint a minisztériumban úgy született döntés, hogy a szakértői
véleményt nem olvasták?
dr. Józan- Jilling Mihály elnök: Igen.
Zaják Rita bizottsági tag: A 100%-os nemzetiségi oktatás, nem áll fenn?
dr. Józan- Jilling Mihály elnök: Annak idején a tervükben az volt, hogy csinálnak egy
átmenetet. Számításaik szerint 6-7 év alatt lett volna tiszta nemzetiségi iskola.
Zaják Rita bizottsági tag: Erre lehetőséget ad a jogszabály?
dr. Józan- Jilling Mihály elnök: Ezt meg lehetett volna csinálni. Az idén 10 helyen
kezdeményeztek iskolaátvételt, ebből 8 esetben megtörtént az átvétel, 2 esetben pedig nem.
Ez azért történt meg, mert a települési önkormányzat nem adta meg a hozzájárulását.
Zaják Rita bizottsági tag: De a többi iskolában megvalósult ez, hogy mindenki német
nemzetiségi oktatásban részesült az átvétel előtt?
dr. Józan- Jilling Mihály elnök: Egy részében igen.
Majnay Gábor osztályvezető: Az előterjesztésben jól szerepel, meghivatkozza, hogy nem áll
fenn a 100%.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Egyértelmű a jogszabály, 100%-nak kell lennie, és
ennek áthidalására javasolja ezt a csere megoldást.
dr. Józan- Jilling Mihály elnök: A javaslatuk az volt, hogy ne legyen átszervezés.
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dr. Horváth Annamária oktatási referens: A szakértő is egyértelműen a jogszabályból indult
ki, hogy csak az átszervezéses megoldás lehetséges.
Zaják Rita bizottsági tag: Olyan javaslatot tesz az államtitkár asszony, amelyről tudja, hogy
megvalósíthatatlan.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Úgy gondolja, hogy a Német
Önkormányzatnak ezt újból a KLIK-nél, a döntéshozó szervnél kell kezdeni.

Nemzetiségi

dr. Horváth Annamária oktatási referens: A városi önkormányzatnak véleményezési joga van.
Zaják Rita bizottsági tag: A város kinyilvánította azt, hogy nem szeretné, ha a Dienes Valéria
Általános Iskola német nemzetiségi fenntartásba kerüljön.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mennyire veszik komolyan a beiskolázásnál, hogy a német
nemzetiséghez legyen kötődése a gyermeknek?
dr. Józan- Jilling Mihály elnök: Teljes egészében a jelenleg érvényes nemzetiségi törvényből
indulnak ki. Az identitás megvallása alapvető jog. A törvény úgy szól, hogy fel kell venni azt a
gyereket, akinek a szülője német nemzetiséghez tartozónak vallja magát, ilyen nyilatkozatot
tesz. Ez a gyermek ilyenkor előnyt élvez.
Zaják Rita bizottsági tag: Valakitől hallotta, hogy ne gondolják azt, ha a német nemzetiségi
önkormányzat átvenné az iskolát, az a városnak olcsóbb lenne. Erről mi az elnök úr
véleménye?
dr. Józan- Jilling Mihály elnök: Ha a pénz oldaláról közelítenek, egyértelmű igen a válasz. A
város jelenleg kiegészítő támogatást nyújt az oktatási intézményeknek, ez a teher számításaink
szerint minimum 29 millió Ft-tal csökkenne.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hogy hidalhatnánk át azt a törvényi előírást, hogy 100%
kell?
dr. Józan- Jilling Mihály elnök: Úgy, hogy esetleg törvénymódosítást kezdeményeznek. Meg
van rá a lehetőség.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Működhetne egy épületen belül két iskola?
dr. Józan- Jilling Mihály elnök: Természetesen. De a fokozatos átállás volt a tervük.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 163/2015. (X. 26.) határozata
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a köznevelésért felelős államtitkár nemzetiségi oktatással
kapcsolatos javaslatairól
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága megismerte Czunyiné dr.
Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkárnak a Szekszárdi
Dienes Valéria Általános Iskola fenntartói joga átadásával
kapcsolatos, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzathoz
címzett levelét, melyben jelzett jogszabályi akadályok
ismeretében hozta meg Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése azt a döntést, mely szerint a
fenntartóváltást nem támogatja.
2.
A Bizottság javasolja a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének, hogy –amennyiben fenntartják
intézmény-átvételi
szándékukataz
erre
vonatkozó
egyeztetéseket kezdjék meg a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal és a jogalkotókkal.
Határidő:
Felelős:

2015. október 26.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Varga Katalin jegyző

Csillagné Szánthó Polixéna elnök javasolja, hogy a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület
működéséről és terveinek bemutatásáról szóló előterjesztés a bizottság következő ülésén
kerüljön megtárgyalásra.
13. napirendi pont
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Wosinsky épülete Virág csoportjának 2015/2016.
nevelési évi csoportlétszáma
(91 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 164/2015. (X. 26.) határozata
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Wosinsky épülete
Virág csoportjának 2015/2016. nevelési évi csoportlétszámáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a közgyűlés Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete
1. melléklet 2. pont 1. bekezdésének 5. alpontjában kapott
felhatalmazással a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi, hogy a
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Virág csoportja a
2015/2016. nevelési évben 26 fős gyermeklétszámmal
működjön.
Határidő:
Felelős:

2015. október 26.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

14. napirendi pont
Javaslat az óvodák 2015/2016. nevelési évre szóló munkaterveinek véleményezésére
(92 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 165/2015. (X. 26.) határozata
az óvodák 2015/2016. nevelési évre szóló munkaterveinek
véleményezéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2. pont
7. bekezdésének 1. alpontjában kapott felhatalmazással, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint fenntartónak a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1)
bekezdésében kapott véleményezési jogával élve, a Szekszárdi 1.
Számú Óvoda Kindergarten 2015/2016. nevelési évre szóló
munkatervét és az abban foglaltakat támogatja.
2.
A bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2. pont
7. bekezdésének 1. alpontjában kapott felhatalmazással, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint fenntartónak a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
21

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1)
bekezdésében kapott véleményezési jogával élve, a Szekszárdi
Gyermeklánc Óvoda 2015/2016. nevelési évre szóló munkatervét és az
abban foglaltakat támogatja.
3.
A bizottság a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes ÓvodaBölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi 2015/2016. nevelési évre szóló
munkatervét – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2. pont 7.
bekezdésének 1. alpontjában kapott felhatalmazással – véleményezte,
s a Szekszárd- Szedres- Medina Óvodafenntartó Társulásra vonatkozó
társulási megállapodás II. fejezetének 4.4. pontja alapján az abban
foglaltakat támogatja
4.
A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az
óvodák vezetőinek, illetve az óvodafenntartó társulás társulási tanácsa
elnökének.
Határidő:
Felelős:

2015. október 26.
a 4. pont tekintetében: 2015. november 10.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
dr. Varga Katalin jegyző

15. napirendi pont
Az óvodaépületek 2015. évi nyári kihasználtsága
(93 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Zaják Rita bizottsági tag: Az óvodák nyáron egy csoportszobával működnek?
Majnay Gábor osztályvezető: Létszámfüggő.
Zaják Rita bizottsági tag: Úgy tudja, hogy emiatt problémát okoz a szabadságok kiadása az
óvónőknél.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
Társulás Társulási Tanács a 2. számú óvodával kapcsolatban tárgyalta ugyanezt a kérdést. A
Társulási Tanács elnöke, Ács Rezső feltette azt a kérdést, hogy megoldható lenne-e, hogy nem
minden óvoda minden épületében lenne nyári ügyelet, hanem egy-egy óvodaépületet
működtetnének. Ezzel kapcsolatban az intézményvezető azt mondta, hogy valószínűsíti, hogy
igen. Megfontolásra javasolta a Társulási Tanács elnöke ezt az ötletet. Szükséges lenne
előzetesen felmérést végezni. Össze kellene ülni óvodavezetőkkel, a szülői munkaközösségek
vezetőivel ezt megbeszélni, hogy egyáltalán elképzelhető-e egy ilyen megoldás.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az épületkihasználtság is változó.
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dr. Horváth Annamária oktatási referens: Július közepétől augusztus közepéig tartó
időszakban van a legkevesebb gyerek.
dr. Máté István bizottsági tag: A döntéshozatali mechanizmus hogy történik? Lesz valami
egyeztetés a közreműködőkkel? Például óvónők be lesznek ebbe vonva? Ha bevonnák az
óvónőket az egyeztetés a lefolytatásába, kevésbé éreznék kényszernek. Ne kész tények elé
legyenek állítva, legyenek bevonva a folyamatba.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A szülőket is be kell vonni.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A hivatal széles körben szokott egyeztetni ilyen
esetekben.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A határozati javaslatot kiegészíti azzal, hogy a júliusi és
augusztusi hónapokra tekintettel az óvodaépületek gazdaságosabb kihasználtsága érdekében
az érintettekkel egyeztessen a Humán Osztály.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 166/2015. (X. 26.) határozata
az óvodaépületek 2015. évi nyári kihasználtságáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága az óvodák 2015. évi nyári
kihasználtságáról szóló tájékoztatót megköszöni és tudomásul
veszi.
2.
A Bizottság felkéri a Humán Osztályt, hogy a júliusi és
augusztusi
hónapokra
tekintettel
az
óvodaépületek
gazdaságosabb kihasználtsága érdekében az érintettekkel
egyeztessen.
Határidő:
Felelős:

2015. október 26.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

A bizottság 10 óra 20 perctől 10 óra 25 percig szünetet tart.
16. napirendi pont
A Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szervezeti és működési
szabályzata, házirendje
(94 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
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Takács Zoltán 10 óra 25 perckor elhagyta az üléstermet, jelen van 6 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 167/2015. (X. 26.) határozata
a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
szervezeti
és
működési
szabályzatáról,
házirendjéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a közgyűlés Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelete 1. melléklet 2. pont 6. bekezdésének 3. alpontjában
kapott felhatalmazással a Tolna Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szervezeti és
működési szabályzatában, valamint házirendjében végrehajtott
aktuális módosításokat elfogadja, a dokumentumokban
foglaltakkal egyetért.
2.
A bizottság felkéri a jegyzőt a határozat megküldésére az
érintett intézmény, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Szekszárdi Tankerülete számára.
Határidő:
Felelős:

2015. október 26.
a 2. pont tekintetében: 2015. november 10.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Varga Katalin jegyző

17. napirendi pont
Beszámoló az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
(96 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az alapítványnak 35.000 Ft többletköltsége van és
a határozati javaslat tartalmaz egy olyan pontot, ami azt javasolja, hogy ezt az összeget még
fizesse ki az önkormányzat. Kormányzati portálokon megjelent, és a hírekben is lehetett
hallani, hogy a családi napköziket erősen le kívánják szűkíteni, további szűkítések lesznek.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Milyen meggondolásból?
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dr. Horváth Annamária oktatási referens: Valószínűleg akkor marad, hogy iskolai osztályokat
kell indítani nyáron is, hogy befogadhassák a gyerekeket. A másik lehetőség, ami felmerült
tavaly, hogy majd a KLIK által fenntartott, az önkormányzat által működtetett iskolákban
biztosítsák az ellátást, de ez azért meggondolandó, mert ezekben az általános iskolákban egy
pedagógus sem jelentkezett a feladat ellátására.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Korábban az volt a tapasztalata, hogy négy iskolából 10 fő
sem jött össze. Itt az állandósság is sokat jelent, hogy ugyanarra a helyre kell vinni mindennap
a szülőnek a gyereket, ami megoszlott az általános iskolák között.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Mindegyik iskola máshogy szervezte a napközit,
más programokat tudott csinálni, de itt azért megvannak a bejáratott programok.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nagyon nagy odafigyeléssel végzi ezt a tevékenységet az
alapítvány.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Plusz dolog, nem erről szólt a megállapodás
konkrétan, de nagyon sok gyerek volt, azért indított plusz csoportot, hogy ne legyen nagyon
nagy a különbség, hogy az egyikben csak 7 gyerek van, a másikban 27-nek kell lennie.
Majnay Gábor osztályvezető: Az lesz a jövőben a probléma, hogy a pedagógus ellátottság
biztosított legyen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a határozati javaslat negyedik pontjaként
vegyék be a köszönetnyilvánítást.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 168/2015. (X. 26.) határozata
az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága A Keresztény Nevelésért
Alapítványnak az általános iskolai tanulók nyári napközbeni
felügyelete ellátásáról szóló szakmai beszámolóját és pénzügyi
elszámolását elfogadja.
2.
A bizottság felkéri a polgármesteri hivatal Gazdasági
Igazgatóságának vezetőjét, hogy a fenti feladat ellátására kötött
megállapodásban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a
közgyűlés 123/2015. (V.28.) határozatával elkülönített összeg
még ki nem fizetett részletének átutalásáról.
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3.
A pénzügyi elszámolás alapján a bizottság felkéri a
polgármestert, engedélyezze további 35.000,- Ft átutalását az
alapítvány számára a közgyűlés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelete 10.
melléklet „Intézményi tartalék” sorának terhére.
4.
A Bizottság köszönetét és elismerését fejezi ki a
Comenius Általános Iskola igazgatójának, valamint a nyári
napközis felügyelet ellátásában résztvevő valamennyi
közreműködőnek a vállalt feladat színvonalas teljesítéséért.
Határidő:
Felelős:

2015. október 26.
a 2-3. pont tekintetében: 2015. november 30.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Varga Katalin jegyző
Pál József igazgatóságvezető

18. napirendi pont
Tiszteletjegyek vásárlása a Baka István Emlékév rendezvényére
(97 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 169/2015. (X. 26.) határozata
tiszteletjegyek vásárlásáról a Baka István Emlékév
rendezvényére
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága hozzájárul a Jordán Tamás est
„Yorick utolsó monológja” című Baka István rendezvényre a
Babits Mihály Kulturális Központban vásárolt 15 db tiszteletjegy
43.350 Ft értékű számlájának a Bizottság Tartalék Kerete terhére
történő kifizetéséhez. A számlát terhelő 22.110 Ft-os járulék
összegét a Humán Bizottság a Tartalék Keretéből biztosítja.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a számla
kiegyenlítésére.
Határidő:

1. pont tekintetében 2015. október 26.
26

Felelős:

2. pont tekintetében 2015. november 12.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Varga Katalin jegyző

19. napirendi pont
A Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálása
(99 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Két esetben kellene döntenie a bizottságnak. Az
egyik a Garay János Általános Iskolánál a 13. számú pályázat, Szabó Lilla 4. o. tanuló, a Tündéri
Ősz Nemzetközi Rajzpályázaton kiemelt díjas lett. Nála nem javasolt összeget. A bizottságot
kéri, hogy döntsön ezzel kapcsolatban. Érkezett a Babits Mihály Általános Iskolából még egy
pályázat a Neuer Zeitung nevű újság pályázati kiírásán vett részt Horváth Eszter 7/c o. tanuló,
első helyet ért el. Ezt a pályázatot a Magyarországi Német Országos Önkormányzati Hivatal
írta ki, elég rangos ez a verseny és most jutott az igazgató asszony tudomására, hogy ez a
kislány első helyet ért el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mikor volt ez a verseny?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: 2015. januárjában. Belefér, őt lehetne még
támogatni 15.000 Ft-tal. A másik a Tücsök Zenés Színpad esete, sok gyerek pályázott és voltak
olyan pályázatok, ahol ők csoport tagjaként pályáztak, de egyénileg. Javasolja, hogy akik
csoportban lettek felterjesztve egyénileg, akkor a csapat kapjon egy egyszeri 30.000 Ft-os
díjat. A sporteredményekkel kapcsolatban, nagyon sok kiesett a támogatásból, mert nem
diákolimpia. Javasolnák a bizottságnak, hogy az éves köszöntést, ami tavaly is volt a
sportolóknak, akkor ezt is vegyék figyelembe, tehát hogy a Mecénásból kivesszük és
áthelyezzük a másik táblázatba. Mert sok olyan gyerek van, aki országos versenyen vett részt,
de nem diákolimpián. Ezt decemberben kéne megcsinálni.
Zaják Rita 10 óra 45 perckor elhagyta az üléstermet, jelen van 5 fő bizottsági tag, a bizottság
határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Babits Mihály Általános Iskola kérelmét
támogassa a bizottság.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
170/2015. (X. 26.) határozata
a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálásáról
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1. A Bizottság a Mecénás Tehetséggondozó Keretből rendelkezésre álló 3.500 eFtos keretösszeg felosztására az alábbi döntést hozta:
(A mellékelt táblázatok szerint:
1. számú melléklet – Szekszárdi Garay János Általános Iskola – 304.000-, Ft
2. számú melléklet – Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola – 216.000-, Ft
3. számú melléklet – Szekszárdi Baka István Általános Iskola – 206.000-, Ft
4. számú melléklet – Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola – 228.500-, Ft
5. számú melléklet – PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda – 574.000-, Ft
6. számú melléklet – Comenius Általános Iskola – 0-, Ft
7. számú melléklet – Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI – 24.000, Ft
8. számú melléklet – Szekszárdi Garay János Gimnázium – 641.000-, Ft
9. számú melléklet – Szekszárdi I. Béla Gimnázium – 147.500-, Ft
10. számú melléklet – FM DASZK Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Iskola
és Kollégium – 32.500-, Ft
11. melléklet – Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és
Kollégiuma – 43.000-, Ft
12. melléklet - Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolája
– 0-, Ft
13. melléklet – Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző Iskolája –
30.000-, Ft
14. számú melléklet – Felkészítők díjazása – 750.000-, Ft)
2. A Humán Bizottság felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát
a támogatási megállapodások elkészítésére és a pályázatok alapján megítélt
jutalom ünnepélyes keretek között való átadásának megszervezésére.
3. A Bizottság a maradék 303.500-, Ft összeget átcsoportosítja az ünnepélyes
díjátadó szervezési költségeire.
Határidő: az 1. pont tekintetében 2015. október 26.
a 2-3. pont tekintetében 2015. november 30.
Felelős: az 1. pont tekintetében Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
a 2-3. pont tekintetében dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóságvezető
20. napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. III.
negyedév: 2015. július 1.-2015. szeptember 30.)
(98 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 171/2015. (X. 26.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a 2015. július 1. – 2015. szeptember 30.
közötti időszakban átruházott hatáskörben hozott bizottsági
határozatairól szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2015. október 26.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna
21. napirendi pont
Egyebek
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Sohonyai Attila a 2015. november 28-án megrendezésre
kerülő könyvbemutatóval egybekötött felolvasó estjéhez 100.000 Ft támogatást igényelt.
Javasolja, hogy kerüljön támogatásra a rendezvény azonban az igényeltnél alacsonyabb
összegben. 60.000 Ft támogatási összeget javasolt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 172/2015. (X. 26.) határozata
Sohonyai Attila támogatási kérelméről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága Sohonyai Attila 2015.
november 28-án megrendezésre kerülő könyvbemutatóval
egybekötött felolvasó estjét 60.000 Ft-tal támogatja a bizottság
2015. évi Tartalék Kerete terhére.
2.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő: 2015. október 26.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Escher Károly fotográfus életművéből 5 évvel ezelőtt
Budapesten volt egy kiállítás fantasztikus sikerrel, ennek egy részét szeretnék Szekszárdon
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kiállítani. Későn kapták meg a költségvetést, ezért nem tudtak időben pályázni, úgyhogy saját
erőből 500.000 Ft-ot tudtak biztosítani, 500.000Ft-ot kaptak a Művészeti Akadémia
Elnökségétől, továbbá van bent egy pályázat az NKA-nál, amire még nem jött válasz. A kiállítás
2015. november 7-én délelőtt 11 órakor lesz megrendezve.
Majnay Gábor osztályvezető: Ha nem kapnak az NKA-tól támogatást, akkor az esetleges
kiegészítés a bizottság tartalékkeretéből lesz biztosítva.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 10 óra 58 perckor berekeszti.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző

Készítette:
dr. Pesti Krisztina
jegyzőkönyvvezető
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