SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-14/2011.

JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2011. szeptember 6-án 10 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri
Tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Fajszi Lajos elnökhelyettes,
Halmai Gáborné, és
Dr. Horváth Kálmán bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 10 óra 30 perckor megnyitja.
Majnay Gábor: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat az 1. Számú Óvoda
Kindergarten szervezeti és mőködési szabályzatának, valamint házirendjének jóváhagyására” címő
elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
A napirendre vonatkozó további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó módosító javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Beszámoló a 2010/2011. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól
(írásbeli elıterjesztés, 11elot79 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: 10:30 Sebestyén Györgyi az 1. Számú Óvoda Kindergarten vezetıje
10:45 Horváth Erika a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde vezetıje
11:00 Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetıje
11:15 Kovácsné Kaszás Beatrix a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat vezetıje
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2. napirendi pont:
Beszámoló a III. Városi Sportmajális és a Kihívás Napja rendezvények lebonyolításáról
(írásbeli elıterjesztés, 11elot94 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatója
3. napirendi pont:
A Fáklya SE Szekszárd Sportkeretre benyújtott pályázatához kapcsolódó kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot91 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Asztalitenisz Klub 2011. évi edzıtábor szervezésére vonatkozó támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot93 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd Sió Kupa 2011. évi Nıi Nemzetközi Kosárlabda Torna
megrendezésére vonatkozó kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot92 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
6. napirendi pont:
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület bérleti szerzıdés meghosszabbítása iránti kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot90 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Gimnázium pedagógiai programjának jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot80 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
8. napirendi pont:
Javaslat az I. Béla Gimnázium pedagógiai programjának és házirendjének jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot81 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
9. napirendi pont:
Javaslat a Baka István Általános Iskola helyi tantervének jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot82 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
10. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium 2011/2012. tanévi osztályainak létszáma
(írásbeli elıterjesztés, 11elot84 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
11. napirendi pont:
Az I. Béla Gimnázium szedresi általános iskolája 2011/2012. tanévi osztályainak létszáma
(írásbeli elıterjesztés, 11elot89 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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12. napirendi pont:
A Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamarakórus Egyesület elszámolási
határidıre vonatkozó módosítási kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot86 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
13. napirendi pont:
A Tolna Megyei Önkormányzat „Illyés Gyula” Könyvtára elszámolási határidıre vonatkozó
módosítási kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot87 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
14. napirendi pont:
A Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára elszámolási határidıre vonatkozó módosítási kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot85 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
15. napirendi pont:
Javaslat az 1. Számú Óvoda Kindergarten szervezeti és mőködési szabályzatának, valamint
házirendjének jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
16. napirendi pont:
Támogatási kérelmek elbírálása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot88 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense

1. napirendi pont:
Beszámoló a 2010/2011. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól
(írásbeli elıterjesztés, 11elot79 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Csillagné Szánthó Polixéna: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az idei évben elıször abban állapodtak
meg Majnay Gábor osztályvezetı úrral, hogy hívják meg a nevelési és oktatási intézmények vezetıit a
2011/2012. tanév, nevelési év értékelésével kapcsolatosan. Ezen az ülésen a meghívóban szereplı
óvodavezetıket, és a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetıjét
hallgatják meg, egy következı bizottsági ülésen pedig az általános és középiskolák vezetıit. Kéri a
jelenlévıket, hogy a meghívóban feltüntetett sorrendben egészítsék ki az önkormányzat részére
benyújtott beszámolójukat.
Sebestyén Györgyi: Megköszöni a bizottságnak ezt a lehetıséget, és bemutatkozik az új külsıs
tagokra tekintettel. Tájékoztatja a bizottságot, hogy 2 éve vezeti az 1. Számú Óvodát, és kiemeli, hogy
bár nem volt konfliktusmentes a kinevezése – aminek még ma is érzi a hatását – de igyekszik az
elvárásoknak maximálisan megfelelni. Úgy gondolja, hogy az 1. Számú Óvoda egy nagyon keresett
intézmény a szülık és gyerekek körében is, és ezt a színvonalas és minıségi munkának köszönhetik.
Sajátos az óvoda helyzete abból a szempontból, hogy több épületben dolgoznak. Véleménye szerint
azonban ennek legalább annyi elınye van, mint hátránya. Az elmúlt két évben az intézmény arculata
nagy mértékben megváltozott. Például fogadótereket, és társalgótereket alakítottak ki a szülık
számára. A spórolásra tekintettel a szünetekben egy épületbe összpontosítják a dolgozókat és a
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gyerekeket is, ami véleménye szerint még szorosabb együttmőködést eredményez az óvoda különbözı
épületeinek dolgozói között. Közös szakmai programokat szerveznek, mint például a „Mozdulj
ovi!”elnevezéső program és 4 munkaközösséget is mőködtetnek. A dolgozók munkakörülményeit is
megpróbálták javítani azzal például, hogy a Kölcsey épületben óvónıi öltözı került kialakításra, a
gazdasági irodába új bútorokat szereztek, a Wosinsky épületben pedig szülıi segítséggel óvónıi és
fejlesztı szobát alakítottak ki. A pedagógiai innováció keretén belül elmondja, hogy egy nagyon jól
mőködı rendszert alakítottak ki az óvodában a hátrányos helyzető, SNI-s gyermekek, valamint a
meglassúbodott fejlıdésmenető gyermekek segítésére. Ezzel kapcsolatban szeretnének referencia
intézményként mőködni. Ennek érdekében nemrég Budapestrıl érkeztek az óvodába, hogy az
elıminısítést a referencia intézménnyé váláshoz megszerezzék. Ennek a rendszernek a kiépítéséhez
természetesen megfelelı szakmai gárda is szükséges. Az elmúlt idıszakban több pedagógus is
önköltségen vett részt mozgásterapeuta, diagnosztikai továbbképzéseken. Az óvoda 3 fejlesztı
pedagógussal, két gyógytestnevelıvel, kiváló mozgásterapeuta és diagnosztikai szakemberrel
rendelkezik, ı pedig gyógypedagógusként vesz részt ebben a rendszerben. Kiépítettek egy nagyon jól
mőködı mérési és értékelési rendszert. Nagyon reméli, hogy ha az óvoda referencia intézménnyé
válik, akkor az országban nagyon keresett intézménnyé válik. Az intézményben nyújtott szolgáltatások
a néptánc a Csurgó zenekarral, szivacslabda, úszás, és az angol. Szeretné kiemelni a szülıkkel való jó
kapcsolatot és együttmőködést.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: A beszámolóban azt olvasta, hogy az általános iskolákban a gyerekek
60-66 %-a hátrányos helyzető. Kérdése, hogy az óvodában milyen ez az arány?
Sebestyén Györgyi: Erre vonatkozóan nem rendelkeznek adattal, de ezek az általános iskolás
gyerekek az óvodában is jelen voltak, csak ott még nem fedezték fel ıket. Éppen ezért az óvodáknak
nagyon nagy felelıssége van a tekintetében, hogy az ilyen hátrányos helyzető gyerekeket már az
óvodában felfedezzék, és idıben megkezdhessék a fejlesztésüket.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az óvodában nyújtott szolgáltatásokért a szülıknek külön kell fizetni.
Kérdése, hogy mi alapján állapítják meg a díjat?
Sebestyén Györgyi: A díjak a szülık legnagyobb örömére nagyon alacsonyak. Eddig – tekintettel
arra, hogy az intézmény nem rendelkezett saját alapítvánnyal – a térítési díjjal együtt szedték be ezeket
a díjakat, amely az intézmény központi számlájára került. Szeptembertıl azonban már az intézmény
alapítványa fogja a díjakat kezelni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök átadja a szót Horváth Erikának a 2. Számú
Óvoda és Bölcsıde vezetıjének.
Horváth Erika: A beszámoló kiegészítéseként elmondja, hogy a 2010/2011. nevelési évben nagy
mértékben megnehezítette a dolgukat a magas csoport létszám. Ez 30 fıs csoportlétszámot jelent,
hiszen nagyon nagy a beíratási körzetük. Az áprilisi beíratások tapasztalatai alapján elmondja, hogy az
elkövetkezendı idıkben ez tovább nem tartható, erre az önkormányzatnak megoldást kell találnia. Sok
gyereket kellett elutasítaniuk, és már most megvan a következı évi csoportlétszám, ami azt jelenti,
hogy jövıre már egyetlenegy gyereket sem vehetnének fel. Ha beleszámítják azokat a hátrányos
helyzető gyerekeket, akik speciális ellátást igényelnek, akkor elmondható, hogy az óvodai csoportok
létszáma 32-35 fı. Ez a magas csoportlétszáma az ellátás minıségét is rontja, és a pedagógusokat is
nagy mértékben leterheli. Erre tekintettel arra kéri a bizottság tagjait, hogy a következı óvodai beíratás
elıtt erre a problémára térjenek vissza. Elmondja, hogy a szakember ellátottság az óvodában nagyon
jó. Több pedagógus kollégája is részt vett különbözı továbbképzéseken. Az óvoda tárgyi feltételei
sajnos nagyon rosszak. Bár pályázatok segítségével folyamatosan próbálják felújítani az
eszközrendszerüket, de lassan kezdik felélni a tartalékaikat. Az épületeik állapota pedig most már
nagyon rossz.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: Véleménye szerint mind a csoportok magas létszámára, mind az
épületek rossz állapotára mindenképpen megoldást kellene találni. Hivatkozva az elızı óvoda vezetı
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által elmondottakra, az óvodának nagyon nagy szerepe van egy gyermek fejlıdésében. Sajnos –
tekintettel arra, hogy a bizottsági ülésen zömében külsıs tagok vannak jelen – ennek a problémának a
megoldásában nem tudnak segíteni. Jó lenne, ha ezeket a beszámolókat a bizottság képviselı tagjai is
meghallgatnák.
Csillagné Szánthó Polixéna: A magas csoportlétszámokra mindenképpen megoldást kell találniuk.
Erre a következı évi óvodai beíratások elıtt visszatérnek.
11 órakor a bizottság szünetet tart. A bizottság 11 óra 20 perckor folytatja munkáját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök átadja a szót Simon Attilánének a Wunderland
Óvoda Kindergarten vezetıjének.
Simon Attiláné: A beszámoló kiegészítéseként elmondja, hogy a Wunderland Óvoda Kindergarten
fenntartását 2005 óta a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat vette át. Az óvoda tulajdonosa
továbbra is Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, és az óvoda költségvetése is hasonlóan néz
ki a városi óvodákhoz képest azzal az eltéréssel, hogy a Szekszárdi Kisebbségi Önkormányzat próbál
külsı – elsısorban Németországból származó – forrásokat szerezni az óvoda számára. Elmondja, hogy
az óvodát 2009-2010-ben részben KEOP energetikai pályázati forrásból, részben német alapítványi
forrásból felújították. Ennek során új tetıt, új ablakokat kaptak, kicserélték a külsı nyílászárókat, az
épületet teljes egészében szigeteltek, homlokzatot festettek, és szellızı berendezést építettek ki. Idén
nyáron pedig a szennyvíz rendszer illetve a vizesblokkok felújítása történt meg. Az óvodában a tárgyi
feltételek tehát most már nagyon jók. Az óvoda egyébként több épületbıl áll, és 11 óvodai csoportból.
A „felnıtt” dolgozók 40-en vannak, és úgy gondolja, hogy nagyon jó a kollektíva. Mindenki nagyon
nyitott és barátságos, ami a sok vendégre tekintettel – akik náluk gyakran megfordulnak –
elengedhetetlen. Az óvoda kiemelt feladata a német kisebbségi nevelés, a német nyelvi környezet
biztosítása. Jelenleg is van az óvodában Németországból egy éves óvodai gyakorlatra óvodapedagógus
jelölt, aki csak a gyakorlati idıt követıen lesz óvodapedagógus. Pályáztak német anyanyelvő
önkéntesek fogadására is. A fenntartóval rendszeresen, havonta találkoznak, és minden az óvodával
kapcsolatos döntést egyeztetnek, valamint a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat ülésein is
rendszeresen részt vesznek. Tájékoztatásul elmondja, hogy szeptember 29-én lesz az óvoda nyári
projektjének ünnepélyes átadása, amelyen részt vesz a Niermann Stiftung Alapítvány ügyvezetı
elnöke, Uwe Stimke Úr is. A szakmai munkával kapcsolatosan is mindenre pályáznak, amelyre
lehetıségük van. A kompetencia alapú oktatás, nevelés náluk is megvalósult a TÁMOP-os pályázat
keretében, és idén szeretnének referencia intézménnyé is válni. A pedagógusok képzettsége is nagyon
jó. Van három gyógytestnevelıjük, és két gyógypedagógusuk.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök átadja a szót Kovácsné Kaszás Beatrixnak a
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetıjének.
Kovácsné Kaszás Beatrix: Megköszöni a meghívást, bemutatkozik, és meghívja a bizottság tagjait a
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz. Elmondja, hogy 1987 óta vezeti
a szakszolgálatot, tehát nagyon sok változást megélt az oktatási és nevelési rendszerrel kapcsolatosan.
A következı szakszolgálati feladatokat látják el: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, korai
fejlesztés, és gyógypedagógiai gondozás. A szakszolgálatnál pszichológusok és gyógypedagógusok
dolgoznak összesen 17-en. Véleménye szerint az országban kevés olyan szakszolgálat van, ahol olyan
képzett szakemberek vannak, mint a szekszárdi szakszolgálatnál. A szakszolgálat elsısorban preventív
intézmény, az a céljuk, hogy minél korábbi életkorban, minél enyhébb tünetekkel tudják kezelni a
gyerekeket annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak a közoktatásba való beilleszkedésre. 0-tól 18
éves korig foglakoznak a gyerekekkel, diagnózist állítanak fel és terápiát végeznek. A munkájuk nagy
részét a diagnosztika teszi ki, a kollegái napi 8-9 órát rendelnek, pedig a pedagógusokhoz hasonlóan
nekik is heti 21 óra a kötelezı óraszámuk. A nyitva tartásuk nagyon rugalmasak, reggel 7 órától este
7-ig dolgoznak, tekintettel vannak a dolgozó szülıkre. A városi intézményeknél kihelyezett
logopédusaik vannak, illetve az általános iskolákban ık biztosítják a gyógypedagógiai fejlesztést. Ez
azt jelenti, hogy a szakemberek intézményrıl intézményre járnak, és még a szakszolgálatnál is
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rendelnek. Bár a terápia lenne a fı feladata a szakszolgálatnak, de a diagnosztika annyira leterheli
ıket, hogy csak a legsúlyosabb eseteket tudják elvállalni terápiára. Szerencsére az iskolákban és az
óvodákban is nagyon jól képzett gyógypedagógus kollegák vannak, akik a terápiát sok esetben
helyben el tudják végezni, és a szakszolgálaton már csak a speciális eseteket látják el. A kistérség
tekintetében teljes egészében ellátják a nevelési tanácsadói feladatokat, korlátozott számban korai
fejlesztést is ellátnak, logopédiát és gyógypedagógiai ellátást viszont már nem tudnak nyújtani, mert
sajnos erre már nincs kapacitásuk. Kiemeli, hogy a szakszolgálatok az oktatási törvény szerint bárki
számára hozzáférhetı és ingyenes szolgáltatást nyújtanak. A szakszolgálatnak 2400 fıs éves forgalma
van. Sajnos véleménye szerint a szülık ezeket a szolgáltatásokat nem értékelik, pedig ha ezért
fizetniük kellene, nagyon sokba kerülne. Bár a szakszolgálat közoktatáshoz tartozó intézmény, ık
ennek ellenére egész évben nyitva tartanak, a tanítási szünetekben is.
Horváth Ferenc: Számára nagyon érdekes volt a beszámoló tekintettel arra, hogy ı sporttal
foglalkozik, és nem az oktatásban dolgozik. Javasolja, hogy a szakszolgálat tevékenységérıl jelenjen
meg egy cikk a Szekszárdi Vasárnapban.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A bizottság határozat hozatal nélkül lezárta a napirendi
pont tárgyalását.

2. napirendi pont:
Beszámoló a III. Városi Sportmajális és a Kihívás Napja rendezvények lebonyolításáról
(írásbeli elıterjesztés, 11elot94 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatója
Asztalos Adrienn: A beszámolót csak annyival egészíti ki, hogy idén elıször szervezete meg a
Városi- Sport és Szabadidıközpont a Városi Sportmajálist és a Kihívás Napját. A rendezvények
nagyon jól sikerültek, ezért gratulál a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatójának és
munkatársainak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
123/2011. (IX.6.) HB határozat
Beszámoló a III. Városi Sportmajális és Kihívás
Napja rendezvények lebonyolításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Városi
Sport- és Szabadidıközpont III. Városi
Sportmajális és a Kihívás Napja rendezvényrıl
szóló beszámolóját elfogadja.
2. A bizottság köszönetét fejezi ki Csillag Balázs
igazgató úrnak és a Városi Sport- és
Szabadidıközpont dolgozóinak a III. Városi
Sportmajális és a Kihívás Napja rendezvények
színvonalas szervezéséért és lebonyolításáért.
Határidı: 2011. szeptember 6.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

6

3. napirendi pont:
A Fáklya SE Szekszárd Sportkeretre benyújtott pályázatához kapcsolódó kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot91 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
124/2011. (IX.6.) HB határozat
A Fáklya SE Szekszárd Sportkeretre benyújtott
pályázatához kapcsolódó kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága támogatja,
hogy a Fáklya SE Szekszárd a Sportkeretbıl
kapott támogatást mőködési célokra használja
fel.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
megállapodás elkészítésére és a támogatás
átutalására.
Határidı: 2011. szeptember 6.
2. pont tekintetében: 2011. szeptember 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Asztalitenisz Klub 2011. évi edzıtábor szervezésére vonatkozó támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot93 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Ismerteti az elıterjesztést.
Horváth Ferenc: Javasolja, hogy a bizottság mindenképpen támogassa a Szekszárdi Asztalitenisz
Klub 2011. évi edzıtábor szervezésére vonatkozó támogatási kérelmét.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi Asztalitenisz Klub kérelmét
75.000,- Ft-tal támogassa.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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125/2011. (IX.6.) HB határozat
A Szekszárdi Asztalitenisz Klub 2011. évi
edzıtábor szervezésére vonatkozó támogatási
kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárd
Asztalitenisz Club által szervezett 2011. évi
edzıtábor (utánpótláskorú sportolók számára)
szervezését 75.000,- Ft összeggel támogatja a
Sportcélú Tartalékkeret terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
megállapodás elkészítésére és a támogatás
átutalására.
Határidı: 2011. szeptember 6.
2. pont tekintetében: 2011. szeptember 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
5. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd Sió Kupa 2011. évi Nıi Nemzetközi Kosárlabda Torna
megrendezésére vonatkozó kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot92 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Mekkora támogatást kaptak erre a rendezvényre tavaly?
Asztalos Adrienn: Tavaly nem kértek támogatást a Sió Kupa megrendezéséhez, tavaly elıtt pedig
250.000,- Ft támogatást kaptak.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság 250.000,- Ft-tal támogassa a Kosárlabda
Sport Club Szekszárd kérelmét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
126/2011. (IX.6.) HB határozat
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd Sió Kupa
2011. évi Nıi Nemzetközi Kosárlabda Torna
megrendezésére vonatkozó kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
Humán
Bizottsága
a
Kosárlabda Sport Club Szekszárd által
szervezett Sió Kupa 2011. évi Nıi Nemzetközi
Kosárlabda Torna szervezését 250.000,- Ft
összeggel támogatja a Sportcélú Tartalékkeret
terhére.
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2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
megállapodás elkészítésére és a támogatás
átutalására.
Határidı: 2011. szeptember 6.
2. pont tekintetében: 2011. szeptember 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
6. napirendi pont:
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület bérleti szerzıdés meghosszabbítása iránti kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot90 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
127/2011. (IX.6.) HB határozat
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület bérleti
szerzıdés meghosszabbítása iránti kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága javasolja a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak, hogy járuljon
hozzá az Alisca Nyilai Íjász Egyesülettel kötött
bérleti szerzıdés újabb 1 évre történı
megkötéséhez.
Határidı: 2011. szeptember 6.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
7. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Gimnázium pedagógiai programjának jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot80 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
128/2011. (IX.6.) HB határozat
A Garay János Gimnázium
programjának jóváhagyása

pedagógiai

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.

9

bekezdésének
3.
alpontjában
kapott
felhatalmazással a Garay János Gimnázium 2011.
június 30-án elfogadott pedagógiai programját
2011. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja.
Határidı: 2011. szeptember 6.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
8. napirendi pont:
Javaslat az I. Béla Gimnázium pedagógiai programjának és házirendjének jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot81 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
129/2011. (IX.6.) HB határozat
Az
I.
Béla
Gimnázium
pedagógiai
programjának és házirendjének jóváhagyása
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.
bekezdésének
3.
alpontjában
kapott
felhatalmazással az I. Béla Gimnázium 2011.
júniusban elfogadott pedagógiai programját és
házirendjét 2011. szeptember 1-jei hatállyal
jóváhagyja.
Határidı: 2011. szeptember 6.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
9. napirendi pont:
Javaslat a Baka István Általános Iskola helyi tantervének jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot82 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
130/2011. (IX.6.) HB határozat
A Baka István Általános
tantervének jóváhagyása

Iskola

helyi

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és
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Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 1.
bekezdésének
3.
alpontjában
kapott
felhatalmazással a Baka István Általános Iskola
helyi tantervének 2011. június 27-én elfogadott
módosításait 2011. szeptember 1-jei hatállyal
jóváhagyja.
Határidı: 2011. szeptember 6.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

10. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium 2011/2012. tanévi osztályainak létszáma
(írásbeli elıterjesztés, 11elot84 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

131/2011. (IX.6.) HB határozat
A Garay János Gimnázium 2011/2012. tanévi
osztályainak létszáma
1. 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. bekezdésének 5. alpontjában kapott
felhatalmazással a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény (Kt.) 102. § (2) bekezdés
c) pontja alapján engedélyezi, hogy a Garay
János Gimnázium a 2011/2012. tanévi 8.
évfolyamának osztályában a Kt. 3. számú
melléklet II. rész 7. pontjában foglaltak szerint
túllépje a maximális létszámot.
2. A bizottság a gimnázium 2011/2012. tanévi
10.A
osztályában
a
maximális
osztálylétszámnak a Kt. 3. sz. melléklet II. rész
8. pontja szerinti 10 %-os túllépését – a szülıi
szervezet
és
a
diákönkormányzat
egyetértésével – engedélyezi.
Határidı: 2011. szeptember 6.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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11. napirendi pont:
Az I. Béla Gimnázium szedresi általános iskolája 2011/2012. tanévi osztályainak létszáma
(írásbeli elıterjesztés, 11elot89 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
132/2011. (IX.6.) HB határozat
Az I. Béla Gimnázium szedresi általános
iskolája 2011/2012. tanévi osztályainak 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.
bekezdésének
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 általános iskolája a 2011/2012. tanévi 8.
évfolyamának osztályában a Kt. 3. számú melléklet
II. rész 7. pontjában foglaltak szerint túllépje a
maximális létszámot.
Határidı: 2011. szeptember 6.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
12. napirendi pont:
A Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamarakórus Egyesület elszámolási
határidıre vonatkozó módosítási kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot86 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
133/2011. (IX.6.) HB határozat
A Babits Mihály Általános Iskola Német
Nemzetiségi
Kamarakórus
Egyesület
elszámolási határidıre vonatkozó módosítási
kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Babits Mihály
Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamarakórusa
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Egyesület VI. 256-4/2011. iktatószámú kérelmére a
szerzıdésben foglaltak alapján a felhasználási
határidıt 2011. október 31-ig, az elszámolási
határidıt 2011. november 30-ig meghosszabbítja.
Határidı: 2011. szeptember 6.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
13. napirendi pont:
A Tolna Megyei Önkormányzat „Illyés Gyula” Könyvtára elszámolási határidıre vonatkozó
módosítási kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot87 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
134/2011. (IX.6.) HB határozat
A Tolna Megyei Önkormányzat „Illyés Gyula”
Könyvtára elszámolási határidıre vonatkozó
kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyőlésének Humán Bizottsága
Önkormányzat „Illyés Gyula”
681/2011. iktatószámú kérelmére
foglaltak alapján a felhasználási
november 30-ig, az elszámolási
december 31-ig meghosszabbítja.

Önkormányzata
a Tolna Megyei
Könyvtára VI.
a szerzıdésben
határidıt 2011.
határidıt 2011.

Határidı: 2011. szeptember 6.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
14. napirendi pont:
A Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára elszámolási határidıre vonatkozó módosítási kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot85 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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135/2011. (IX.6.) HB határozat
A Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára
elszámolási határidıre vonatkozó módosítási
kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Tolna Megyei
Önkormányzat
Levéltára
VI.
490-3/2011.
iktatószámú kérelmére a szerzıdésben foglaltak
alapján a felhasználási határidıt 2011. november
31-ig meghosszabbítja.
Határidı: 2011. szeptember 6.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
15. napirendi pont:
Javaslat az 1. Számú Óvoda Kindergarten szervezeti és mőködési szabályzatának, valamint
házirendjének 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 módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
136/2011. (IX.6.) HB határozat
Az 1. Számú Óvoda Kindergarten szervezeti és
mőködési
szabályzatának,
valamint
házirendjének jóváhagyása
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.
bekezdésének
3.
alpontjában
kapott
felhatalmazással az 1. Számú Óvoda Kindergarten
2011. április 21-én elfogadott szervezeti és
mőködési szabályzatát, valamint házirendjét 2011.
szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja.
Határidı: 2011. szeptember 6.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
16. napirendi pont:
Támogatási kérelmek elbírálása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot88 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Ismerteti az elıterjesztést.
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Csillagné Szánthó Polixéna: Retkes Tamás kérelmét 30.000,- Ft-tal, Dr. Szenczi László kérelmét
20.000,- Ft-tal, a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes kérelmét pedig 50.000,- Ft-tal
javasolja támogatni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
137/2011. (IX.6.) HB határozat
Támogatási kérelmek elbírálása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Tartalék
Keret terhére az alábbi támogatásokat ítéli
meg:
•
•
•

Retkes Tamás – Fotókiállítás a régi
Szekszárdról
30.000,- Ft
Dr. Szenczi László – Hulló Szikrák címő
könyv nyomdai költsége
20.000,- Ft
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes – „Szívemet hozzád emelem” 25
db CD lemez megvásárlása 50.000,- Ft

2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodások elkészítésére és a
támogatási összegek átutalására.
Határidı: 2011. szeptember 6.
2. pont tekintetében: 2011. szeptember 30., illetve
2011. október 31. (az átutalásra)
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 12 óra 30 perckor berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogi és bizottsági referens

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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