SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-18/2011.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2011. október 18-án 14 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri
Tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Fajszi Lajos elnökhelyettes,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria,
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradt:

Halmai Gáborné,
Dr. Horváth Kálmán, és
Horváth Ferenc bizottsági tagok.

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

Heilmann Józsefné a Garay János Gimnázium igazgatója.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 14 óra 10 perckor megnyitja.
A napirendre vonatkozó módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó módosító javaslatot, amelyet 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
Meghívott: Heilmann Józsefné a Garay János Gimnázium igazgatója
2. napirendi pont:
Javaslat a Városi Sport- és Szabadidıközponttal kapcsolatos alapítói döntések meghozatalára
(243. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

1

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011.(….) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(242. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
4. napirendi pont:
Javaslat az 1. számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának kiegészítésére
(249. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
5. napirendi pont:
Javaslat a Gyermeklánc Óvoda szervezeti és mőködési szabályzatának, házirendjének és
minıségirányítási programjának jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot113 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
Javaslat szakmai és tanügy-igazgatási ellenırzésre beérkezett ajánlatok elbírálására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot114 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
Az általános iskolák 2011. november-december havi uszodai buszköltsége
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
8. napirendi pont:
Egyebek

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
Meghívott: Heilmann Józsefné a Garay János Gimnázium igazgatója
Csillagné Szánthó Polixéna: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az idei évben elıször került sor arra,
hogy a nevelési és oktatási intézmények vezetıit a 2010/2011. tanév, nevelési év értékelésével
kapcsolatosan meghívták. A Garay János Gimnázium - az igazgató nı elfoglaltsága miatt – kimaradt a
sorból. Felkéri az igazgatónıt, hogy amennyiben szeretné, egészítse ki az iskola írásban benyújtott
beszámolóját.
Heilmann Józsefné: Megköszöni a meghívást. A beszámoló kiegészítéseként elmondja, hogy a
gimnáziumban fontos szerepet adtak a tehetséggondozásnak. Ebben segítségükre vannak a
kimondottan a tehetséggondozás segítésére kiírt pályázatok. A gimnázium eredményesen részt vett
TIOP és TÁMOP pályázatokon, valamint a gimnázium az akkreditált kiváló tehetségpont címet is
elnyerte. Elmondja, hogy a folyamatos gyermeklétszám csökkenés ellenére a gimnázium iránt nagyon
nagy az érdeklıdés. Többszörös túljelentkezés van, így nagyon jó képességő gyerekeket tudnak
felvenni. Ennek köszönhetı, hogy nagyon jó osztályátlagaik és érettségi átlagaik vannak. Tavaly az
egyik osztály érettségi átlaga 4,75 % volt. A diákok folyamatosan viszik Szekszárd Megyei Jogú
Város jó hírnevét az egész országban, hiszen évrıl évre körülbelül 40 különbözı versenyen jutnak
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országos döntıbe. Ezen kívül elmondja, hogy nem csak tanulmányi versenyeken, hanem sport és
mővészeti versenyeken is nagyon szép eredményeket érnek el a tanulóik. A Garay János Gimnázium
így az ország legjobb gimnáziumai között van. A gimnáziumban az elmúlt években egy generáció
váltás is lezajlott. A pedagógusok közel a fele elment nyugdíjba, így nagyon sok fiatal kolléga
érkezett. Fontosnak tartja elmondani még, hogy kitárták a Garay János Gimnázium dísztermének a
kapuit, és egyre több városi eseményt és rendezvényt szerveznek meg náluk. Ezen kívül fıként
kulturális és mővészeti eseményeknek, hangversenyeknek adnak helyet, hiszen ezáltal a tanulókhoz is
közelebb tudják hozni az ilyen kulturális eseményeket. Megköszöni az elnök asszony, a bizottság, és a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak a támogatását, kezdı intézményvezetıként nagyon sok
segítséget kapott.
Csillagné Szánthó Polixéna: Hány darab és milyen alapítványai vannak a gimnáziumnak? Hány
diákot tudnak jutalmazni az alapítványok?
Heilmann Józsefné: A gimnáziumnak 3 alapítványa van. A legrégebbi alapítvány a Jövı
Nemzedékéért Alapítvány. Az alapítványt Dr. Ótos Miklós fıorvos alapította, és fıként a tehetséges
tanulókat jutalmazza Garay Emlékéremmel. A Garay Emlékérmet évente 4-5 tanulónak osztják ki, az
alapítvány ezen kívül még jutalmat ad a tanárok által legkiemelkedıbb diákoknak, és a diákok által
kiválasztott tanárnak is. Az alapítvány így összesen 9 jutalmat adományoz összesen 800.000,- Ft
értékben, amely az iskolának nem kerül semmibe. Fontosnak tartja kiemelni, hogy nagyon magas az
alapítványok adó 1%-ából befolyt jövedelme, amelyhez hatalmas pr munka szükséges. Ennek
érdekében minden évben külön levelet ír a szülık részére az adóbevallás idıszakában. A másik
alapítvány a Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány. Ezt az alapítványt a gimnázium
alapította, és így fıként az intézmény eszközfejlesztését támogatják, illetve mindent, amire
költségvetési forrásból nem jut. Ilyen például a gyerekek versenyeztetése, amely körülbelül 3 millió
Ft. Az alapítványnak ezen kívül nagy szerepe van a szociálisan rászoruló diákok támogatásában. A Dr.
Joó Ferenc és neje Mathilde Heller által alapított alapítvány a legifjabb. Ez az alapítvány az örökül
hagyók akarata alapján a legjobb tanulókat jutalmazza igen magas pénzjutalommal. Az alapítványok
bevételét minden évben alapítványi bál szervezésével is növelik. Tavaly például a könyvtár
fejlesztésére, könyvek vásárlására győjtöttek nagyon szép eredménnyel, idén pedig az udvar
parkosítására szeretnének győjteni.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: Olyan sok szépet és jót hallottak és olvastak a beszámolóban. A többi
intézményvezetı elmondta az intézményben felmerülı problémákat. A Garay János Gimnáziumban
milyen problémák vannak?
Heilmann Józsefné: Problémaként talán a „szülıi ház” és a pedagógusok közötti konfliktust tudná
megemlíteni. Szerencsére ez nem általános, de véleménye szerint a szülıknek jobban együtt kellene
mőködni a pedagógusokkal. Ezen kívül említette már korábban az udvar rendbe tételét, a nyílászárók
cseréjét. Ezen kívül van egy olyan elképzelésük, hogy az iskola épületének a tetıterében
vendégszobákat kellene kialakítani a versenyekre érkezı vendég tanulók számára. Sok tervük és
elképzelésük van még, amelyeket a jövıben meg szeretnének valósítani, de ezek nem igazán negatív
problémák.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót, a bizottság
egyhangúlag, határozat hozatal nélkül elfogadja a beszámolót.

2. napirendi pont:
Javaslat a Városi Sport- és Szabadidıközponttal kapcsolatos alapítói döntések meghozatalára
(243. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
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Csillagné Szánthó Polixéna: Elmondja, hogy tulajdonképpen egy korábbi közgyőlési döntés
folyománya a Városi Sport- és Szabadidıközpont jogutód nélküli megszüntetése. Javasolja, hogy a
bizottság a Közgyőlésnek javasolja elfogadásra az elıterjesztés határozati javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
158/2011. (X.18.) HB határozat
Javaslat a Városi Sport- és Szabadidıközponttal
kapcsolatos alapítói döntések meghozatalára
(243. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat a Városi Sport- és
Szabadidıközponttal kapcsolatos alapítói döntések
meghozatalára” címő közgyőlési elıterjesztés
határozati javaslatát.
Határidı: 2011. október 19.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011.(….) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(242. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság javasolja elfogadásra a Közgyőlésnek a
rendelet módosítás tervezetét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
159/2011. (X.18.) HB határozat
Az
önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
módosítása
(242. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
módosításának tervezetét.
Határidı: 2011. október 19.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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4. napirendi pont:
Javaslat az 1. számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának kiegészítésére
(249. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
160/2011. (X.18.) HB határozat
Javaslat az 1. Számú Óvoda Kindergarten
alapító okiratának kiegészítésére
(249. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat az 1. Számú
Óvoda
Kindergarten
alapító
okiratának
kiegészítésére” címő közgyőlési elıterjesztés
határozati javaslatát.
Határidı: 2011. október 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
5. napirendi pont:
Javaslat a Gyermeklánc Óvoda szervezeti és mőködési szabályzatának, házirendjének és
minıségirányítási programjának jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot113 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
161/2011. (X.18.) HB határozat
A Gyermeklánc Óvoda szervezeti és mőködési
szabályzatának,
házirendjének
és
minıségirányítási programjának jóváhagyására
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 a Gyermeklánc Óvoda 2011
szeptemberében elfogadott
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•
•
•

szervezeti és mőködési szabályzatát,
házirendjét, illetve
minıségirányítási programját

2011. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja.
Határidı: 2011. október 18.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
6. napirendi pont:
Javaslat szakmai és tanügy-igazgatási ellenırzésre beérkezett ajánlatok elbírálására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot114 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor: Ismerteti az elıterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság a fennmaradó összeget, azaz a
387.500,- Ft-ot csoportosítsa át a Tartalék Keretére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
162/2011. (X.18.) HB határozat
Szakmai és tanügy-igazgatási ellenırzésre
beérkezett ajánlatok elbírálása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága az 57/2011.
(IV.26.) számú határozatával az intézmények
2011. évi szakmai és tanügy-igazgatási
ellenırzésére elkülönített, rendelkezésére álló
keretbıl 612.500 Ft-ot biztosít az alábbi
ellenırzésekre:
-

-

átfogó szakmai ellenırzésre a Baka István
Általános Iskola tekintetében a Qulitas
T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t bízza
meg 300.000,- Ft-ért
tanügy-igazgatási ellenırzésre az 1. Számú
Óvoda Kindergarten tekintetében az Eötvös
József Pedagógiai Szolgáltatót bízza meg
312.500,- Ft-ért

2. A bizottság a fennmaradó összeget, azaz
387.500,- Ft-ot átcsoportosít a Tartalék
Keretre.
3. A bizottság felkéri a polgármestert a megbízási
szerzıdések aláírására.
Határidı: 2011. október 18.
2. pont tekintetében: 2011. november 10.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Horváth István polgármester
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7. napirendi pont:
Az általános iskolák 2011. november-december havi uszodai buszköltsége
(írásbeli elıteresztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az önkormányzat támogatja az általános iskolákban
az úszásoktatást, és ennek költségét az intézményvezetık a költségvetésükbe be is tervezték. A
gyerekek szállítását eddig a kistérségi kisbusszal oldották meg, de idén több volt a gyerek, ezért ez a
kisbusz nem volt elegendı, az intézményvezetıknek ezért buszt kellett bérelni. Ennek a költsége
azonban nem került beépítésre a költségvetésbe, ezért az intézményvezetık a bizottsághoz fordultak
támogatásért. Az intézményvezetıktıl bekérte a buszt bérlet költségét, így összesen 429.750,- Ft
támogatást javasol az általános iskolák számára a határozati javaslatban meghatározott felosztásban.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el a határozati javaslatot.
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:
163/2011. (X.18.) HB határozat
Az általános iskolák 2011. november-december
havi uszodai buszköltsége
I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága az alábbi
támogatást nyújtja intézményeinek a tanulók
2011. november-december havi uszodai
buszköltségének támogatására a bizottság
2011. évi Tartalék Kerete terhére:
1.
2.
3.
4.

Garay János Általános Iskola és AMI
98.000.- Ft
Babits Mihály Általános Iskola
93.750.- Ft
Dienes
Valéria
Általános
Iskola
Grundschule
113.750.- Ft
Baka István Általános Iskola
124.250.- Ft
Összesen:

429.750.- Ft

II. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy gondoskodjon a fenti összegek szerzıdés
keretei között történı átutalásáról az
intézmények számára.
Határidı: 2011. október 18.
2. pont tekintetében: 2011. november 15.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
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8. napirendi pont:
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 14 óra 50 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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