SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-1/2011.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2011.
február 1-jén 13 óra 30 perckor 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:

Fajszi Lajos elnökhelyettes.

Távolmaradt:

Halmai Gáborné, 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,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
Bosnyák Péter a Szekszárdi Civil Kerekasztal titkára,
Holdházy Erika a Civil Szolgáltató Központ - Mentálhigiénés Mőhely
képviseletében,
Kovácsné dr. Kubik Andrea biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Dr. Brachinger Tamás fıisikolai docens,
Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatója,

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 13 óra 30 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a megjelenteket. Köszönti a Civil Kerekasztal újonnan
megválasztott tisztségviselıit is. Javasolja, hogy elıször a meghívóban lévı 2. napirendi pontot, majd
az 1. napirendi pontot tárgyalja a bizottság. Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
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:
NAPIREND
1. napirendi pont
Javasalat a „Civil szektor- önkormányzat kapcsolata” kutatás lefolytatására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Dr. Brachinger Tamás szakcsoportvezetı, fıiskolai docens
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2. napirendi pont
Javaslat a Városi sportfinanszírozási rendszer átalakítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatója
3. napirendi pont
Fenntartói hozzájárulás a Gyermeklánc Óvoda tornaszobájának bıvítésére
(20. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bay Attila a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. igazgatója
4. napirendi pont
Javaslat a XXXVII. Gemenci Nagydíj rendezési jogára
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
5. napirendi pont
Javaslat a Német Színház lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására
(1. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
6. napirendi pont
Javaslat az önkormányzati intézményvezetık 2011.
meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(2. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı

évi

teljesítménykövetelményeinek

7. napirendi pont
Javaslat képviselı delegálására a Wunderland Óvodában mőködı óvodaszékbe
(4. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
8. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(12. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
9. napirendi pont
Javaslat közoktatási, mővelıdési és sport intézmények alapító okiratainak módosítására
(16. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
10. napirendi pont
Javaslat az óvodák nyári nyitvatartási rendjére
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
11. napirendi pont
Javaslat intézmények pedagógiai programjának (helyi tanterveinek) jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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12. napirendi pont
Az I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája csoportjainak létszáma
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
13. napirendi pont
Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens
14. napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Sport Eseménynaptárának elfogadására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
15. napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
16. napirendi pont
Egyebek

1. napirendi pont
Javasalat a „Civil szektor- önkormányzat kapcsolata” kutatás lefolytatására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Dr. Brachinger Tamás szakcsoportvezetı, fıiskolai docens
Dr. Brachinger Tamás: Röviden a szándékairól szeretne beszélni. A Bajai Eötvös József Fıiskola
Társadalomtudományi Intézetének a docense. Tudományos érdeklıdése a civil társadalom, a helyi
társadalom, a helyi közösségek és a helyi önkormányzat együttmőködése. Tekintettel arra, hogy
Magyarországon most már 20 éves az önkormányzatiság, elegendı idı telt el ahhoz, hogy ezt az
együttmőködést értékeljék. Az önkormányzatiság fogalma a köztudatban inkább jelent egy
alkotmányjogi kompetenciát, mint a helyi közösség önigazgatását. Véleménye szerint a civil
társadalom sok lehetıséget kapott a fejlıdésre, és ennek nagyon különbözı fajtáival találkozhatunk
országukban. Úgy gondolja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város e tekintetben egy jó példa lehet.
Kutatásait Szekszárd mellett Kecskemét városára is kiterjesztette. Baja város tekintetében már
készített egy tanulmányt, akit érdekel Pócs Margitnál megtalálhatja. A kutatásához kérte a Szekszárdi
Civil Kerekasztal segítségét, és a szekszárdi Fıiskolával is felveszi a kapcsolatot. Ami ennek a
kutatásnak a technikáját illeti, nem szeretne senkinek sem a terhére lenni. Két féllel szeretne strukturált
beszélgetés formájában találkozni. Egyrészt szeretne beszélgetni a helyi döntéshozókkal, illetve ehhez
kötıdıen a hivatali apparátussal, azokkal a köztisztviselıkkel, akiknek ez a munkaköre, másrészrıl
pedig a civil oldallal. A Központi Statisztikai Hivataltól megkapta Szekszárd városára vonatkozóan az
adatokat, miszerint 400 fölötti civil szervezet van a városban. Nyílván ıt azok a civil szervezetek
érdeklik, amelyeknek van valamilyen effektív kapcsolata, és érdemi együttmőködése a települési
önkormányzattal. Ezen kívül nagyon érdekelné az is, hogy mi a véleménye egymásról a két félnek, és
mik az elvárásaik egymással szemben. Ehhez kapcsolódóan állított össze kérdéseket, amelyekbıl
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szeretne itt hagyni mintákat. Ehhez kapcsolódik továbbá egy ún. attitőd vizsgálat, amely abból áll,
hogy ı megfogalmazott állításokat, és ezzel kapcsolatban várja a két fél észrevételeit. A kutatást a tél
végi, tavaszi idıszakban szeretné lebonyolítani, és a nyár folyamán készülne el ennek a kutatásnak a
záró jelentése, amelyet természetesen rendelkezésre bocsát. Nagyjából ez lenne a szándéka, és ehhez
kéri mindenki türelmét, megértését, és segítségét.
Pócs Margit: Véleménye szerint nagyon nagy szerencse, hogy tanár úr épp Szekszárd Megyei Jogú
Várost választotta kutatásának központi szereplıjévé. Nagyon fontos ez a kutatás a tekintetben is,
hogy egy nagyon jó idıszakban van a város. Épp most állt fel egy teljesen új Civil Kerekasztal, ezt
követıen sok kerülhet a Civil Kerekasztal és az önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás
aktualizálására, és a Civil Koncepció aktualizáláshoz is hozzá kell kezdeni. Véleménye szerint ez a
legideálisabb helyzet egy ilyen kutatás elvégzésére, és a városnak is segítséget nyújthat a jövıre
tekintettel ennek a kutatásnak az eredménye. Reméli, hogy az egész ország számára példaként
szolgálhat Szekszárd városa.
Ácsné Oláh Gabriella: A Szekszárdi Civil Kerekasztal nagyon örült annak, hogy docens úr
kutatásának tárgyául Szekszárdot választotta. Örül, hogy a segítségüket kérte, és ık nagyon szívesen
segítenek neki.
Csillagné Szánthó Polixéna: Üdvözli a megkeresést. Véleménye szerint ebbıl nem csak a tanár
úrnak, hanem a városnak is elınye fog származni. Javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot a szekszárdi
fıiskola hallgatóival is. Véleménye szerint nem az a cél, hogy akár pozitív, akár negatív vélemény
szülessen az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata tekintetében, hanem az, hogy mindkét fél
megismerje az együttmőködés lehetıségeit, és eldöntse, hogy melyik lehetıséggel kíván élni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

4/2011 (II.1.) HB határozat
A „Civil szektor-önkormányzat
kutatás lefolytatása

kapcsolata”

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága támogatja a
dr. Brachinger Tamás fıiskolai docens által
kezdeményezett civil kutatás lefolytatását
Szekszárd Megyei Jogú Város területén.
2. A Humán Bizottság felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, a Szekszárdi Civil Kerekasztalt és a
Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központot a
kutatásban való együttmőködésre.
Határidı: 2011. február 1.
2. pont tekintetében: 2011. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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2. napirendi pont
Javaslat a Városi sportfinanszírozási rendszer átalakítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatója
Csillag Balázs: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Az elızményekkel kapcsolatosan
elmondja, hogy a Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága kérte fel, hogy tegyen javaslatot a
sportfinanszírozási rendszer átalakítására. A választásokra tekintettel ezt a bizottság már nem tudta
napirendre tőzni, és most kerülhetett sor arra, hogy a Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottság
jogutódaként a Humán Bizottság elé terjessze javaslatát. Ezt az elıterjesztést vitaindítónak szánta, és
várja a javaslataival kapcsolatos észrevételeket.
Horváth Ferenc: Áttanulmányozta az elıterjesztést, és véleménye szerint ezt a témát többször át kell
beszélniük. Örül neki, hogy végre változás indulhat a meg a város sport életében. Véleménye szerint
azonban ezt a város politikai vezetıivel is egyeztetnie kell. Teljes mértékben támogatja az
elıterjesztésben megfogalmazott javaslatokat.
9 óra 5 perckor Fajszi Lajos megérkezik az ülésterembe. A 7 fıs bizottságból 5 tag van jelen.
Csillag Balázs: A javaslatai között az 1. pontban szereplı valóban kényes kérdés. A támogatott
sportágak számának csökkentése nem kimondottan sport szakmai döntés, hanem politikai döntés. A 2.
pontban foglalt javaslat, miszerint hosszútávú szerzıdéseket kell kötni a kiemelt sportágak
egyesületeivel, gazdasági szempontból fontos átgondolni. El kell dönteni, hogy kíván-e az
önkormányzat a jövıre vonatkozóan olyan kötelezettséget vállalni, amelyet mindenképpen teljesíteni
kell. Az egyesületek számára azonban nagy mértékben megkönnyítené a tervezést. A 3. pontban
megfogalmazott javaslat egy viszonylag egyszerő döntés, amelyet mindenképpen a bizottságnak
kellene meghoznia, de ı – hangsúlyozza – hogy csak javaslatot tesz. A 4. pontban meghatározott
javaslatának a lényege az, hogy az egyesületeknek nyújtott támogatásokat meg kell címkézni. Egyéb,
NCA-as pályázatoknál is meghatározzák, hogy pontosan mit lehet elszámolni. A sportcsarnok
ingyenes használatának megszüntetésére vonatkozó javaslata nem azt jelenti, hogy innentıl kezdve a
sport egyesületek kapjanak nagy mennyiségő pénzt, amelyet a sportcsarnok használatáért kell
kifizetniük. Ez egy pénzügyi mővelet lenne, a bizottság a sportkeretébıl támogatást nyújtana az
egyesületek részére a sportcsarnok használatára, de azt nem az egyesületek kapnák meg, hanem a
sportcsarnok részére utalnák át közvetlenül. Ez a sport egyesületek támogatásának részét képezné. A
7. pontban foglalt javaslat a kulturális rendezvényekhez hasonlóan azt jelentené, hogy a városi
sporteseményeket is a sportcsarnok szervezze úgy, ahogy a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza a városi kulturális rendezvényeket szervezi meg. Ezáltal az önkormányzat
mentesülne ezen feladat alól, és a sport egyesületek pénzügyi és szakmai ellenırzésére nagyobb
hangsúlyt tudna fektetni. A 8. pontba megfogalmazott javaslat, vagyis alapítvány létrehozása a
versenysport támogatására, egy jó lehetıség lenne a városnak arra, hogy a tehetséges sportolókat, és
ezzel együtt az utánpótlás nevelést támogassa.
Fajszi Lajos: Támogatja az igazgató által tett javaslatokat. Az valóban a város vezetıinek a feladata,
ami valójában sportpolitika, hogy melyek azok az egyesületek, amelyek érdemesek arra, hogy
támogatást kapjanak, amely támogatásból tulajdonképpen edzés idıt vásárolhatnak maguknak. Ezzel
meg lehetne szüntetni a sportcsarnok ingyenes használatát, amelynek már tényleg itt van az ideje.
Véleménye szerint azonban a sport egyesületeknek is kell idıt adni a felkészülésre, ezért véleménye
szerint jövı év január 1-jétıl kellene ezt bevezetni. Azt viszont nem tartja szükségesnek, hogy az
egyesületeknek nyújtott támogatásokat felcímkézzék. Az alapítvány létrehozását jó ötletnek tatja, és
ezzel kapcsolatosan további egyeztetést javasol. Véleménye szerint az utánpótlás nevelés és a
versenysport összefügg, nem lehet a kettıt szétválasztani, és csak az egyiket támogatni. A gyerekeket
is motiválni kell valamivel, és ezt a versenyek kilátásba helyezésével lehet a legjobban megtenni.
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Horváth Ferenc: Véleménye szerint nem feltétlenül egyes sportágakat kell kiemelni, akiket a város
támogatni kíván, hanem azt kell meghatározni, hogy melyik sportágat milyen szintig tudja a város
támogatni. Ezeket a döntéseket pedig csak anyagi tekintetben lehet meghozni, ez nem sport szakmai
kérdés. A jelen gazdasági helyzetben nem mindegy, hogy a város mire költi a pénzt. A város pénzügyi
támogatása mellett a sport egyesületeket valóban ösztönözni kell arra, hogy – a városi támogatáson
kívül – más forrásból is támogatást szerezzenek.
Fajszi Lajos: Esetleg errıl meg is lehetne kérdezni a lakosságot, hogy a város melyik sport
egyesületeket támogassa.
Bosnyák Péter: Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a sport érték kutatás tekintetében az elsı
forduló lezajlott, és a kiértékelés folyamatban van. A decemberi ülésen is elhangzott, hogy a második
fordulóba a lakosságot kellene bevonni. Ennek keretében véleménye szerint meg lehetne kérdezni az
embereket, hogy ık mely sportágat, sportszervezetet támogatnák.
Csillagné Szánthó Polixéna: Véleménye szerint bizonyos kérdésekben valamiféle megállapodásra
kell jussanak, mert már az idei költségvetés tervezés tekintetében változtatni kell az eddigiekhez
képest. Véleménye szerint ez az elıterjesztés egy nagyon jó vitaindító anyag, de a bizottságnak nem
kellene ezekben a kérdésekben most döntést hoznia. Ezzel kapcsolatosan még további egyeztetésekre
van szükség, ezért javasolja, hogy a bizottság térjen vissza az elıterjesztés tárgyalására a következı
ülésén.
Majnay Gábor: Egyetért a bizottság tagjaival abban, hogy az elıterjesztésben megfogalmazott
javaslatok még további egyeztetést igényelnek. Az ülésen kiosztott határozati javaslat elfogadása
véleménye szerint azonban a költségvetés tervezése szempontjából fontos lenne. A költségvetésben
úgyis meghatározásra kerül majd egy bizottsági keret, amelynek a felosztására vonatkozó szempont
rendszert késıbb is kidolgozhatják. Ezért javasolja, hogy a bizottság fogadja el ezt a határozati
javaslatot, a sportkeret felosztási rendszerére, a kiemelkedı sportegyesületek rendszerének
kidolgozására, valamint a létesítményhasználatra vonatkozó átalakítási javaslatokra pedig térjen vissza
késıbb.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal. Ennek megfelelıen fogalmazza meg a határozati
javaslatot.
További 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:
5/2011 (II.1.) HB határozat
A városi sportfinanszírozási rendszer átalakítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Városi
Sportés
Szabadidıközpont
javaslatait
áttanulmányozta, és vitaindítóként elfogadja.
2. A bizottság a sportfinanszírozási rendszer
tekintetében a jövıben az alábbi változásokat
vezeti be:
a) A bizottság által kiírt sportkeretre és
ifjúsági keretre beérkezı pályázatok
költségvetésében a pályázó szervezetnek
a
pályázandó
összeg
50%-ával
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rendelkeznie
kell,
amelyet
elszámolásban fel kell tüntetni.

az

b) Az önkormányzati sportesemények –
Városi Sportmajális, Streetball Fesztivál,
Kihívás Napja, Városi Bajnokságok
(kosárlabda,
kézilabda,
sakk,
asztalitenisz, futball) – szervezését 2011tıl a Városi Sport- és Szabadidıközpont
vállalja, amelyre az önkormányzat a
2011. évi költségvetésében forrást
biztosít számára.
3. A bizottság a sportkeret felosztási rendszerére, a
kiemelkedı
sportegyesületek
rendszerének
kidolgozására, valamint a létesítményhasználatra
vonatkozó
átalakítási
javaslatokra
soron
következı ülésein visszatér.
Határidı: 2011. február 1.
3. pont tekintetében: 2011. március 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
3. napirendi pont
Fenntartói hozzájárulás a Gyermeklánc Óvoda tornaszobájának bıvítésére
(20. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bay Attila a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. igazgatója
Bay Attila: Ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Errıl már korábban is volt szó, a tornaszoba kialakítása ugyanis
jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak.
Horváth Ferenc: Támogatja a beruházás megvalósítását.
További 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:
6/2011 (II.1.) HB határozat
Fenntartói hozzájárulás a Gyermeklánc Óvoda
tornaszobájának bıvítésére
(20. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Fenntartói
hozzájárulás a Gyermeklánc Óvoda tornaszobájának
bıvítésére” címő elıterjesztés határozati javaslatát a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2011. február 4.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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4. napirendi pont
Javaslat a XXXVII. Gemenci Nagydíj rendezési jogára
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Az elıterjesztés elızményeként elmondja, hogy tavaly az Ifjúsági Unió Egyesület
úgy döntött, hogy a továbbiakban nem kívánja a Gemenci Nagydíj szervezését folytatni. Akkor a
Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága a Gemenci Nagydíj megszervezésére pályázatot írt ki.
Két kerékpáros egyesület nyújtotta be pályázatot, akik közül a bizottság a Szekszárdi Szabadidıs
Kerékpáros Egyesületet bízta meg a rendezvény megszervezésével. A Gemenci Nagydíj
megrendezésére kevés idı állt a sport egyesület részére, de ennek ellenére a rendezvény nagyon jól
sikerült. Az elıterjesztéshez mellékelte Steig Gábor, a Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület levelét,
amelyben jelezte szándékát a Gemenci Nagydíj megszervezésére.
Fajszi Lajos: Véleménye szerint annak ellenére, hogy a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros SE a
tavalyi évben tényleg késın kezdhette meg a Gemenci Nagydíj szervezését, a rendezvény jól sikerült.
Véleménye szerint idén is lehetıséget kellene adni nekik, hogy a Gemenci Nagydíjat megszervezzék.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy mindkét kerékpáros egyesülettıl kérjenek be egy
tájékoztatót a Gemenci Nagydíj megszervezésére vonatkozóan. Javasolja továbbá, hogy a következı
ülésre mindkét sportegyesületet hívják meg, és csak azt követıen döntsenek a Gemenci Nagydíj
rendezési jogáról. Megfogalmazza a határozati javaslatot.
További 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:
7/2011 (II.1.) HB határozat
A 37. Gemenci Nagydíj rendezési joga
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága felkéri a
Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mővelıdési
és Sport Osztályát, hogy a 37. Gemenci Nagydíj
megrendezésére vonatkozóan kérjen tájékoztatót
a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Sport
Egyesülettıl, valamint a Szekszárdi Kerékpáros
Egyesülettıl.
2. A bizottság a 37. Gemenci Nagydíj rendezési
jogára, valamint programtervezetére a február
elejei ülésén kíván visszatérni.
3. A bizottság a 37. Gemenci Nagydíj
támogatásának mértékére és forrására a 2011. évi
költségvetési rendelet elfogadását, valamint a
bizottsági keret felosztását követıen visszatér.
Határidı: 2011. február 1.
2. pont tekintetében: 2011. február 18.
3. pont tekintetében: 2011. április 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

8

5. napirendi pont
Javaslat a Német Színház lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására
(1. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a közgyőlésnek javasolják elfogadásra az elıterjesztés
határozati javaslatát.
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:
8/2011 (II.1.) HB határozat
Javaslat
a
Német
Színház
jogviszonyának meghosszabbítására
(1. számú közgyőlési elıterjesztés)

lakásbérleti

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Javaslat a
Német
Színház
lakásbérleti
jogviszonyának
meghosszabbítására” címő elıterjesztés határozati
javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2011. február 4.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

6. napirendi pont
Javaslat az önkormányzati intézményvezetık 2011.
meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(2. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı

évi

teljesítménykövetelményeinek

Majnay Gábor: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
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:

9/2011 (II.1.) HB határozat
Javaslat az önkormányzati intézményvezetık
2011.
évi
teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához szükséges kiemelt célok
elfogadására
(2. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Javaslat az
önkormányzati
intézményvezetık
2011.
évi
teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához
szükséges kiemelt célok elfogadására” címő
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elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2011. február 4.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont
Javaslat képviselı delegálására a Wunderland Óvodában mőködı óvodaszékbe
(4. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Csak annyival szeretné kiegészíteni az elıterjesztést, hogy a korábbi
delegáltat nem január 31-ével hívják vissza. De erre a közgyőlésen a képviselık biztosan tesznek majd
javaslatot.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Wunderland Óvodában mőködı
óvodaszékbe dr. Haag Éva képviselıt javasolja a közgyőlésnek delegálni.
További 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:
10/2011 (II.1.) HB határozat
Javaslat képviselı delegálására a Wunderland
Óvodában mőködı óvodaszékbe
(4. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Javaslat
képviselı delegálására a Wunderland Óvodában
mőködı óvodaszékbe” címő elıterjesztés határozati
javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja
azzal, hogy a Wunderland Óvodában mőködı
óvodaszékbe dr. Haag Éva képviselı delegálását
javasolja.
Határidı: 2011. február 4.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
8. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(12. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Tájékoztatja a bizottságot, hogy ez egy technikai módosítás. A
szervezeti és mőködési szabályzat átfogó módosítására márciusban fog sor kerülni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a közgyőlésnek javasolják elfogadásra az elıterjesztés
határozati javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
11/2011 (II.1.) HB határozat
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
rendelet módosítása
(12. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló rendelet módosítását a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2011. február 4.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
9. napirendi pont
Javaslat közoktatási, mővelıdési és sport intézmények alapító okiratainak módosítására
(16. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a közgyőlési elıterjesztésben a mellékelt
alapító okiratokban egy mondat véletlenül törlésre került. Ez a mondat a következı: Az önállóan
mőködı költségvetési szerv gazdasági feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala látja el. Ezt jegyzı asszonynak is jelezték, aki a közgyőlésen az ezzel
kapcsolatos kiegészítést meg fogja tenni.
További 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:
12/2011 (II.1.) HB határozat
Javaslat közoktatási, mővelıdési és sport
intézmények alapító okiratainak módosítására
(16. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Javaslat
közoktatási, mővelıdési és sport intézmények alapító
okiratainak módosítására” címő elıterjesztés
határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2011. február 4.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
10. napirendi pont
Javaslat az óvodák nyári nyitvatartási rendjére
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
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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:
13/2011 (II.1.) HB határozat
Az óvodák nyári nyitvatartási rendje
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti
és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(V.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 1.8.
alpontjában kapott felhatalmazás alapján a 2011.
évben az óvodák nyári nyitvatartási rendjét,
illetve az óvodai ellátás szünetelését az alábbiak
szerint hagyja jóvá szekszárdi intézményeiben:
•

1. Számú Óvoda Kindergarten
- Kölcsey ltp. 15.
2011. június 27. – 2011. július 22-ig
- Wosinsky ltp. 4.
2011. július 11. – 2011. augusztus 05-ig
- Bajcsy-Zs. u. 6.
2011. július 25. – 2011. augusztus 19-ig

•

2. Számú Óvoda és Bölcsıde
- Mérey u. 37-39.
2011. július 25. – 2011. augusztus 19-ig
- Kadarka u. 110.
2011. június 27. – 2011. július 22-ig

•

Gyermeklánc Óvoda
- Perczel u. 2.
2011. június 27. – 2011. július 22-ig
- Kecskés F. u. 11.
2011. július 25. – 2011. augusztus 26-ig
- Óvoda u. 5.
2011. június 20. – 2011. augusztus 26-ig

szünetel az óvodai ellátás.
2. A bizottság az óvodai ellátás szünetelését az
alábbiak szerint hagyja jóvá a társult
településeken mőködı tagintézményekben:
•

1. Számú Óvoda Szálkai Óvoda
Kindergarten
- 7121 Szálka, Petıfi u. 3.
2011. július 18 – 2011. augusztus 12-ig

•

2. Számú Óvoda és Bölcsıde medinai
tagintézménye
- 7057 Medina, Petıfi u. 10.
2011. július 4. – 2011. július 29-ig

•

Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Sióagárdi Óvodája
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- 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a.
2011. július 25. – 2011. augusztus 19-ig
•

Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj
Amália Óvodája
- 7056 Szedres, Széchenyi u. 44.
2011. augusztus 8. – 2011. augusztus 19-ig

szünetel az óvodai ellátás.
3.

A bizottság a következık szerint ért egyet az
óvodai ellátás szünetelésével az alábbi
intézményben:
•

Wunderland Óvoda
- Wesselényi u. 19.
2011. június 27. – 2011. július 29-ig

szünetel az óvodai ellátás.
4.

A bizottság felkéri az intézményvezetıket a
nyári nyitvatartási rend közzétételére, illetve
az óvodaépületek zárva tartása idején
felmerülı ellátási igény elızetes felmérésére.

5.

A bizottság felkéri az intézményvezetıket,
hogy 2011. szeptemberi ülésére készítsenek
kimutatást az egyes óvodák és óvodaépületek
nyári kihasználtságáról.

Határidı: 2011. február 1.
- a közzétételre: 2011. február 15.
- az elızetes felmérésre: 2011. március 15.
5. pont tekintetében: 2011. szeptember 10.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
11. napirendi pont
Javaslat intézmények pedagógiai programjának (helyi tanterveinek) 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 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
14/2011 (II.1.) HB határozat
Az intézmények pedagógiai programjának (helyi
tanterveinek) jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) rendelete 1. sz. melléklet 2. pont 1.3.
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alpontjának 1. francia bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi intézményeknek a
2010/2011. tanév elsı félévében módosított
pedagógiai programjait, illetve helyi tanterveit a
tanév második félévétıl, 2011. január 15-i hatállyal
jóváhagyja:
-

Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény,
Babits Mihály Általános Iskola,
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule,
Baka István Általános Iskola,
I. Béla Gimnázium.

Határidı: 2011. február 1.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

12. napirendi pont
Az I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája csoportjainak létszáma
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
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:
15/2011 (II.1.) HB határozat
Az I. Béla Szedresi Bezerédj Amália Óvodája
csoportjainak létszáma
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy.
Rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 1.5. alpontjában
kapott felhatalmazással a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény (Kt.) 102. § (2) bekezdés c)
pontja alapján engedélyezi, hogy az I. Béla
Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája
mindhárom óvodai csoportjában a Kt. 3. számú
melléklet II. rész 7. pontjában foglaltak szerint – a
nevelési év során új gyermek átvétele, felvétele miatt,
legfeljebb 20 %-kal – túllépje a maximális
csoportlétszámot.
Határidı: 2011. február 1.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

14

13. napirendi pont
Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı
szervezeti és mőködési szabályzatban még a Költségvetési Elszámoló Szervezet szerepel, de
tekintettel arra, hogy a Költségvetési Elszámoló Szervezet megszüntetésével kapcsolatos
dokumentumok módosítása még folyamatban van, kéri, hogy a bizottság a szabályzatot most így
fogadja el. Tekintettel arra, hogy az intézménynek már régóta nincs hatályos szervezeti és mőködési
szabályzata, kéri a bizottságot, hogy a szabályzatot így fogadja el. A szervezeti és mőködési
szabályzatot a jogszabályváltozások, valamint az intézmény alapító okirat módosítása miatt a
Polgármesteri Hivatal a közeljövıben úgy is felülvizsgálja, és újra a bizottság elé terjeszti.
Csillagné Szánthó Polixéna: Kéri, hogy a Költségvetési Elszámoló Szervezetre történı utalásokat
vegyék ki a szabályzatból, és ezt követıen a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül a szervezeti és
mőködési szabályzatot és terjessze azt ismételten a bizottság elé. Megfogalmazza a határozati
javaslatot.
További 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:

16/2011 (II.1.) HB határozat
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Szekszárd
Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti
és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.7.)
rendeletének 1. számú melléklete 2. pontjában
meghatározott Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza határozat mellékletét képezı
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja
azzal, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a Költségvetési Elszámoló Szervezetre vonatkozó
rendelkezéseket módosítsa.
2. A bizottság felkéri a polgármestert a szervezeti és
mőködési szabályzat aláírására, a jegyzıt pedig a
szervezeti
és
mőködési
szabályzat
ellenjegyzésére.
3. A bizottság felkéri az intézmény vezetıjét, és a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a szervezeti és
mőködési szabályzatot az idıközben bekövetkezı
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jogszabályváltozásokra tekintettel vizsgálja felül,
és terjessze azt a bizottság elé.
Határidı: 2011. február 1.
3. pont tekintetében: 2011. március 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı, illetve
Matókné Kapási Julianna intézményvezetı
14. napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Sport Eseménynaptárának elfogadására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
További 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:
17/2011 (II.1.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Sport
Eseménynaptárának elfogadása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2011. évi Sport
Eseménynaptárt elfogadja és önmagára nézve
irányadónak tekinti.
Határidı: 2011. február 1.
Felelıs : Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
15. napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el az elıterjesztés határozati
javaslatát.
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:
18/2011 (II.1.) HB határozat
Beszámoló a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról

bizottsági

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2/2010. (II.3.),
10/2010. (II.26.), 11-12/2010. (II.16.), 21/2010.
(III.1.), 56/2010. (V.25.), 63-70/2010. (VI.17.), 71-
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77/2010. (VI.22.), 79-81/2010. (VI.22.), 82/2010.
(VI.24.),
83-91/2010.
(VIII.2.),
92-99/2010.
(VIII.31.), 100-102/2010. (IX.30), 104-107/2010.
(IX.30.) MOB határozatok, valamint az 1-12/2010.
(XI.11.), 14/2010. (XI.11.), 15-21/2010. (XI.23.), 2328/2010. (XI.23.), 29-31/2010. (XII.14.), 33-34/2010.
(XII.14.), 37/2010. (XII.14.) HB határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: 2011. február 1.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
16. napirendi pont
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 15 óra 5 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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