SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 110-16/2012.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2012. december 11-én 15 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri
Tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Dr. Hadházy Ákos,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria, és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradtak:

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

Tanácskozási joggal megjelent: Pál József igazgatóság vezetı,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke.
A jegyzı megbízásából:
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens,
jegyzıkönyvvezetı.
Meghívott:

Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetı
igazgatója,
Kovácsné Kaszás Beatrix a Szekszárd Városi Pedagógiai
Szakszolgálat vezetıje,
Mosonyi Pálné a Gyermeklánc Óvoda képviseletében.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 15 óra 10 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat a
Gyermeklánc Óvoda intézményvezetıjének megbízására” címő elıterjesztést nyilvános ülésen
tárgyalja tekintettel arra, hogy az érintett, Mosonyi Pálné az elıterjesztés nyilvános ülésen való
tárgyalásához hozzájárult. Javasolja továbbá, hogy a bizottság vegye fel az „Egyebek” címő napirendi
pontot is napirendjére, ezen kívül javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
A napirendre vonatkozó további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a Gyermeklánc Óvoda intézményvezetıjének megbízására
(257. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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2. napirendi pont:
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I –III. negyedévi gazdálkodásáról
(269. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(276. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013-2015. évi költségvetési koncepciója
(250. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól szóló 44/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérıl
(246. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati
rendelet, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról
(288. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
7. napirendi pont:
Javaslat köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
(290. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Majnay Gábor osztályvezetı
Dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens
Dr. Horváth Annamária oktatási referens
8. napirendi pont:
A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévı megyei könyvtár és múzeum
átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatala
(264. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Majnay Gábor osztályvezetı
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
9. napirendi pont:
Javaslat óvodák alapító okiratainak módosítására
(254. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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10. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Gimnázium alapító okiratának módosítására
(255. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
11. napirendi pont:
Pályázat a hátrányos helyzető tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre
(256. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
12. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére
(258. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. évi munkaterve
(241. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Feri Blanka osztályvezetı
14. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan
hasznosításáról
(259. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Meghívott: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója
15. napirendi pont:
Bizottsági kereteken lévı pénzösszegek átcsoportosítása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
16. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ingyenes jégpályahasználatra vonatkozó kérelme
(12elot101 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója
17. napirendi pont:
A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál lefolytatott 2012. januárfebruári államkincstári és 2012. szeptemberi belsı ellenırzés
(263. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Kovácsné Kaszás Beatrix intézményvezetı
18. napirendi pont:
A Babits Mihály Általános Iskola Gyermekkórusa kérelme
(12elot98 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
19. napirendi pont:
Egyebek
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20. napirendi pont:
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány kérelme
(12elot99 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
21. napirendi pont:
Javaslat pályázat benyújtására az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP-3.1.2-12
Nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati konstrukció keretében
(267. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Dévai-Horváth Krisztina projektmenedzser
22. napirendi pont:
A Fehérlófia SE Ifjúsági Keretre benyújtott pályázatához kapcsolódó költségvetés módosítási
kérelme
(12elot97 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
23. napirendi pont:
A 39. Gemenci Nagydíj rendezési joga
(12elot100 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
24. napirendi pont:
A Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület támogatási kérelme
(12elot102 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
25. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2013. évi
munkaterve
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
26. napirendi pont:
Beszámoló a III. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

1. napirendi pont:
Javaslat a Gyermeklánc Óvoda intézményvezetıjének megbízására
(257. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Csillagné Szánthó Polixéna: Röviden ismerteti az elıterjesztés lényegét.
Mosonyi Pálné: Elmondja, hogy a pályázati eljárás lefolytatásáig az óvoda érdekében vállalta el a
megbízást, de ı nem fog az intézményvezetıi posztra pályázni.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Gyermeklánc Óvoda intézményvezetıjének megbízására vonatkozó
elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
156/2012. (XII.11.) HB határozat
Javaslat
a
Gyermeklánc
intézményvezetıjének megbízására
(257. sz. közgyőlési elıterjesztés)

Óvoda

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a Gyermeklánc Óvoda
intézményvezetıjének megbízására vonatkozó
elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
2. napirendi pont:
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I –III. negyedévi gazdálkodásáról
(269. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a beszámolót a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
157/2012. (XII.11.) HB határozat
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I-III.
negyedévi gazdálkodásáról
(269. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a 2012. évi költségvetés I-III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(276. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Röviden ismerteti a költségvetés módosításának okát.
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Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
rendelet tervezetet.
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:
158/2012. (XII.11.) HB határozat
A 2012. évi költségvetés módosításáról szóló
rendelet
(276. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a 2012. évi költségvetés
módosításáról szóló rendelet tervezetet.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013-2015. évi költségvetési koncepciója
(250. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja 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:
159/2012. (XII.11.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város 2013-2015. évi
költségvetési koncepciója
(250. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú
Város 2013-2015. évi költségvetési koncepcióját.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól szóló 44/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérıl
(246. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna: Elmondja, hogy a Közgyőlés az október 31-i ülésén fogadta el a rendelet
tervezetet. Ezt követıen november 12-én az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvénynek azon rendelkezéseit, amelyek felhatalmazást adtak az
önkormányzatnak a tárgykörben rendelet alkotására. Az Alkotmánybíróság azzal indokolta a döntését,
hogy ez a törvényi felhatalmazás túlságosan tág keretet adott az önkormányzatoknak a szankciók
meghatározására, valamint, hogy a felhatalmazó rendelkezések határozatlan jogfogalmakat
tartalmaznak. Erre tekintettel szükséges a rendeletet hatályon kívül helyezni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
rendelet tervezetet.
További 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:
160/2012. (XII.11.) HB határozat
A tiltott, közösségellenes magatartásokról és az
elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól szóló rendelet hatályon kívül
helyezése
(246. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a tiltott, közösségellenes
magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni
pénzbírság kiszabásáról szóló rendelet hatályon
kívül helyezésérıl szóló rendelet tervezetet.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati
rendelet, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról
(288. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna: Elmondja, hogy ez elıterjesztés tartalmaz egy rendelet tervezetet, és egy
határozati javaslatot is, vagyis az elıterjesztés egyrészt tartalmazza az önkormányzat szervezeti és
mőködési szabályzatának, másrészt a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosítását. A módosítások indoka, hogy 2013. január 1-jével megkezdik mőködésüket a járási
hivatalok, és a járási hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás szerint 43 köztisztviselı,
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munkavállaló, illetve üres státuszhely került átadásra. Erre tekintettel megváltozott a polgármesteri
hivatal létszáma, és az ellátandó feladatok köre is. Elmondja, hogy a hivatalon belül szervezetileg
továbbra is 4 igazgatóság fog mőködni, csak az igazgatóságok elnevezése, és azokon belül az
osztályok változnak. Ismerteti az igazgatóságok elnevezéseit, az azokhoz tartozó osztályokat, és azok
elnevezéseit. Elmondja továbbá, hogy Szálka Község Önkormányzata kezdeményezte Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatával közös önkormányzati hivatal létrehozását. Erre vonatkozóan
megállapodást kell kötni, amelyet a Közgyőlés egy másik elıterjesztés keretében tárgyal. Amennyiben
a megállapodást a Közgyőlés elfogadja, a törvény értelmében a polgármesteri hivatal elnevezése 2013.
január 1-jétıl Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal lesz. Ezt a szervezeti és mőködési
szabályzaton is átvezették. Az elıterjesztés még nem tartalmazza a közoktatási intézmények átadásátvételével, valamint a múzeum és könyvtár átvételével kapcsolatos változásokat. Ezekre, valamint
arra tekintettel, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2013. január 1-jén lép
hatályba, a határozati javaslat egy olyan felkérést is tartalmaz, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja
felül az önkormányzat és a polgármesteri hivatal szervezeti és mőködési szabályzatát is 2013. február
28-ig.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
rendelet tervezetet, valamint 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:
161/2012. (XII.11.) HB határozat
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
rendelet, valamint Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési
Szabályzatának
(Ügyrend
és
munkarend) módosítása
(288. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló rendelet tervezetet, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
(Ügyrend és munkarend) módosítására vonatkozó
határozati javaslatot.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
7. napirendi pont:
Javaslat köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
(290. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Majnay Gábor osztályvezetı
Dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens
Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor: Elmondja, hogy 2013. január 1-jétıl a köznevelési intézmények fenntartása a
Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz kerül, az intézmények mőködtetése pedig az
önkormányzatoknál maradnak. Bár az elıterjesztést nem ı készítette, de a köznevelési intézmények
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átadás-átvételével kapcsolatos koordinátori feladatokat a jegyzı megbízásából ı látta el. Elmondja,
hogy a közoktatási intézmények átadás-átvételével kapcsolatos megállapodásokat a Klebersberg
Intézményfenntartó Központtal 2012. december 15-i alá kell írni, és az elıterjesztés ennek a
megállapodásnak a fı tartalmi elmeit ismerteti. Az elıterjesztés utal arra, hogy a közoktatási
intézményfenntartó társulások tekintetében a társulási megállapodást és az alapító okiratokat is
módosítani szükséges oly módon, hogy a köznevelési alapfeladatokat ki kell venni a
dokumentumokból. Tekintettel arra, hogy a minisztériummal és a Magyar Államkincstárral ezzel
kapcsolatosan még egyeztetések vannak folyamatban, ezeket a dokumentumokat az elıterjesztés nem
tartalmazza, azok elfogadására a közgyőlés jövı héten tartandó rendkívüli ülésén tér vissza. Az
átadás-átvétellel kapcsolatos megállapodást azonban alá kell írni, ezért szükséges a megállapodás
aláírására a polgármestert a közgyőlésnek most felhatalmaznia. Elmondja, hogy nagyon sok
adminisztrációs feladattal jár az átadás-átvétel folyamata, a megállapodások mellékleteinek az
elkészítése jelenleg is folyamatban van. Az Klebersberg Intézményfenntartó Központtal és az
intézményvezetıkkel folyamatosan egyeztetnek.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja 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:
162/2012. (XII.11.) HB határozat
Javaslat köznevelési intézmények átadásátvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
(290. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a köznevelési intézmények
átadás-átvételével
kapcsolatos
döntések
meghozatalára vonatkozó elıterjesztés határozati
javaslatát.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
8. napirendi pont:
A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévı megyei könyvtár és múzeum
átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatala
(264. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Majnay Gábor osztályvezetı
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Majnay Gábor: Elmondja, hogy az elıterjesztést nem ı készítette el, de az átadás-átvétellel
kapcsolatos koordinátori feladatokat a jegyzı megbízásából ı látta el. A helyzet itt annyiból
egyszerőbb, hogy a jogszabályok sokkal korábban megjelentek, az egyeztetést is sokkal korábban meg
tudták kezdeni. Tekintettel arra, hogy a múzeum és a könyvtár a Tolna Megyei Intézményfenntartó
Központ fenntartásában van, a megállapodás mellékleteit az intézményfenntartó központ készítette
elı. A könyvtár és múzeum alapító okiratát azonban már dr. Horváth Annamária oktatási referens
készítette el. Ezeket az alapító okiratokat meg kellett küldeni véleményezésre a minisztériumnak, így
az elıterjesztés mellékletét képezı alapító okiratokat már a minisztérium is jóváhagyta. Elmondja,
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hogy a jogszabály szerint a könyvtár és a múzeum átadás-átvételével kapcsolatos megállapodásokat is
2012. december 15-ig kell aláírni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja 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:
163/2012. (XII.11.) HB határozat
A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ
fenntartásában lévı megyei könyvtár és
múzeum átadás-átvételével kapcsolatos döntések
meghozatala
(264. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra
javasolja
a
Tolna
Megyei
Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévı
megyei könyvtár és múzeum átadás-átvételével
kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó
elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
9. napirendi pont:
Javaslat óvodák alapító okiratainak módosítására
(254. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja 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:
164/2012. (XII.11.) HB határozat
Javaslat
óvodák
alapító
módosítására
(254. sz. közgyőlési elıterjesztés)

okiratának

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja az óvodák alapító okiratának
módosítására vonatkozó elıterjesztés határozati
javaslatát.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

10

10. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Gimnázium alapító okiratának módosítására
(255. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja 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:
165/2012. (XII.11.) HB határozat
Javaslat a Garay János Gimnázium alapító
okiratának módosítására
(255. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a Garay János Gimnázium
alapító okiratának módosítására vonatkozó
elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
11. napirendi pont:
Pályázat a hátrányos helyzető tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre
(256. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Elmondja, hogy a közgyőlés korábban már döntött egy ilyen pályázat
benyújtásáról egy másik diák tekintetében, aki szintén a bonyhádi gimnáziumban folytatja a
tanulmányait. Úgy gondolja, hogy ennek a tanulónak is meg kell adják a lehetıséget. Javasolja, hogy a
bizottság a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozati javaslatát azzal, hogy a
Közgyőlés a tanuló számára a programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10
hónapra) 5000 Ft havi ösztöndíjat biztosítson.
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:
166/2012. (XII.11.) HB határozat
Pályázat hátrányos helyzető tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre
(256. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
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elfogadásra javasolja a „Pályázat hátrányos
helyzető tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre„ címő elıterjesztés
határozati javaslatát azzal, hogy a Közgyőlés a
tanuló számára a programban való részvétel idejére
(maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra)
5000 Ft havi ösztöndíjat biztosítson.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
12. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére
(258. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja 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:
167/2012. (XII.11.) HB határozat
Javaslat
magasabb
vezetıi
megbízásra
vonatkozó pályázati felhívások közzétételére
(258. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat magasabb vezetıi
megbízásra vonatkozó pályázati felhívások
közzétételére” címő elıterjesztés határozati
javaslatát.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. évi munkaterve
(241. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Feri Blanka osztályvezetı
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja 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:
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168/2012. (XII.11.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 2013. évi munkaterve
(241. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. évi
munkatervét.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
14. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan
hasznosításáról
(259. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Meghívott: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója
Csillag Balázs: Elmondja, hogy a szekszárdi 3802 hrsz-ú terület valójában a volt Dózsa pálya területe
a labdarugó öltözıkkel, amely az állam illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Kft. tulajdonában
van, de a város térítésmentesen használhatja. A beszámoló ennek a területnek a hasznosításáról szól,
amelyet nem kíván kiegészíteni. Ennek a beszámolónak az elfogadására azért van szükség, hogy a
város továbbra is térítésmentesen használhassa ezt a területet.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja 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:
169/2012. (XII.11.) HB határozat
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd,
Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan
hasznosításáról
(259. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a szekszárdi 3802 hrsz-ú
Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan
hasznosításáról szóló beszámolót.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
15. napirendi pont:
Bizottsági kereteken lévı pénzösszegek átcsoportosítása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Javasolja, hogy a bizottság a Szakmai tanügyigazgatási szakértık díjazása kereten
megmaradt 500.000,- Ft-ot csoportosítsa át a Tartalék Keretére.
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Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el a bizottsági keret
átcsoportosítására vonatkozó javaslatot.
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:
170/2012. (XII.11.) HB határozat
Bizottsági
kereteken
lévı
átcsoportosítása

pénzösszegek

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szakmai
tanügyigazgatási szakértık díjazása keretérıl
átcsoportosít 500.000,- Ft-ot a Tartalék Keretére.
Határidı: 2012. december 11.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
16. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ingyenes jégpályahasználatra vonatkozó kérelme
(12elot101 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója
Csillag Balázs: A jégpálya már évek óta mőködik nagyon nagy sikerrel. Addig azonban, amíg régen a
Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. mőködtette a jégpályát, az idei évtıl már a Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft. mőködteti. A jégpálya mőködtetésére nagy igény van az iskolák részérıl.
A jégpályahasználatot a szekszárdi nevelési-oktatási intézmények részére térítésmentesen biztosítják,
de ez veszteséget okoz a Nonprofit Kft-nek, ezért kéri a bizottságot, hogy erre a célra 500.000,- Ft-ot
biztosítson. Elmondja még, hogy a belépıjegyek árát egy kicsit megemelték, és a jéghokisok is külön
bérleti díjat fizetnek.
Csillagné Szánthó Polixéna: Kérdezi, hogy az egész jégpálya bérlésére van-e lehetıség?
Csillag Balázs: Igen, külön igény esetén erre is van lehetıség. Jéghoki csapatok, és baráti társaságok
szoktak ezzel a lehetıséggel élni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft. kérelmét, és fogadja el az elıterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.
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:
171/2012. (XII.11.) HB határozat
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
ingyenes
jégpályahasználatra
vonatkozó
kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága felkéri a
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Szekszárdi
Sportközpont
Kiemelkedıen
Közhasznú Nonprofit Kft.-t, hogy a 2012/2013as téli szezonban is térítésmentesen biztosítsa a
szekszárdi
nevelési-oktatási
intézmények
tanulói számára a jégpályahasználatot és az
ehhez kapcsolódó korcsolyabérlést.
2. A bizottság a Szekszárdi Sportközpont
Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft.
számára a térítésmentes jégkorcsolya használat
biztosítása érdekében 500.000,- Ft-ot biztosít a
bizottság Tartalék Keretének terhére.
3. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodás elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. december 11.
3. pont tekintetében: 2012. december 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı

17. napirendi pont:
A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál lefolytatott 2012. januárfebruári államkincstári és 2012. szeptemberi belsı ellenırzés
(263. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Kovácsné Kaszás Beatrix intézményvezetı
Dr. Horváth Annamária: Röviden ismerteti az elıterjesztést. Összességében megállapítható, hogy a
feladatot maradéktalanul ellátta az intézmény, csak a normatíva igénylés nem volt szabályos.
Kovácsné Kaszás Beatrix: Elmondja, hogy azt a mai napig nem tudják, hogy mibıl állt össze a
tartozás összege. Mire a visszafizetésrıl szóló határozat hozzájuk került, addigra már a fellebbezési
határidı lejárt. Nem tudja, hogy ez kinek volt a hibája. Ezen kívül ez az összeg nem csak Szekszárd
Városára vonatkozott, hanem a környezı településekre is. Sérelmezi, hogy csak Szekszárd Városának
kell visszafizetnie ezt az összeget. Ezen kívül úgy gondolja, hogy nem az ı hibájuk, hogy ekkora
visszafizetési kötelezettség keletkezett.
Dr. Horváth Annamária: Elmondja, hogy a Nevelési Tanácsadó által kötött szerzıdések nem voltak
megfelelıek a Magyar Államkincstár állásfoglalása szerint. Tekintettel arra, hogy a fellebbezési
határidı eredménytelenül letelt, további jogorvoslatra már nincs lehetıség.
Csillagné Szánthó Polixéna: Számára nagyon sok a nyitott kérdés ebben az ügyben, ezért a
Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja az elıterjesztés határozati javaslatát.
További 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:
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172/2012. (XII.11.) HB határozat
A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálatnál lefolytatott 2012.
január-februári
államkincstári
és
2012.
szeptemberi belsı ellenırzés
(263. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja a Városi Nevelési Tanácsadó
és
Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálatnál
lefolytatott 2012. január-februári államkincstári és
2012. szeptemberi belsı ellenırzésre vonatozó
elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
18. napirendi pont:
A Babits Mihály Általános Iskola Gyermekkórusa kérelme
(12elot98 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Ismerteti a kérelmet.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Babits Mihály Általános Iskola
Gyermekkórusa kérelmét 40.000,- Ft-tal támogassa.
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:
173/2012. (XII.11.) HB határozat
A
Babits
Mihály
Általános
Gyermekkórusának kérelme

Iskola

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Babits
Mihály Általános Iskola Gyermekkórusa
„Éneklı Ifjúság” díszhangversenyen való
részvételét Dombóváron (közlekedési költség)
40.000,- Ft-tal támogatja a bizottság Tartalék
Kerete terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. december 11.
2012. december 17., illetve 2012. december 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı

16

19. napirendi pont:
Egyebek
Pócs Margit: Ismerteti Dr. Leposa Dezsı kérelmét.
Csillagné Szánthó Polixéna: Forráshiány miatt nem javasolja a kérelem támogatását a bizottságnak.
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:
174/2012. (XII.11.) HB határozat
Dr. Leposa Dezsı kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Dr. Leposa
Dezsı kérelmét forráshiány miatt nem támogatja.
Határidı: 2012. december 11.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pócs Margit: Ismerteti Orbán György felhasználási és elszámolási határidıre vonatkozó kérelmét.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a felhasználás határidejét 2013. február 28.
napjára, az elszámolás határidejét pedig 2013. március 31. napjára módosítsa.
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:
175/2012. (XII.11.) HB határozat
Orbán György felhasználási és elszámolási
határidı módosítás iránti kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Orbán György
kérelmére a Kulturális Támogatási Keretbıl kapott
támogatással kapcsolatos támogatási szerzıdésben
a felhasználás határidejét 2013. február 28. napjára,
az elszámolás határidejét pedig 2013. március 31.
napjára módosítja.
Határidı: 2013. február 28. (felhasználásra),
illetve 2013. március 31. (elszámolásra)
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
20. napirendi pont:
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány kérelme
(12elot99 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Ismerteti a kérelmet.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány kérelmét 100.000,- Ft-tal javasolja
támogatni a Közgyőlésnek a bizottság Tartalék Keretébıl átcsoportosított összeg terhére azzal, hogy
kérjék fel az Alapítványt, hogy a Szekszárd külterületén (pl. Ózsákpusztán) élı emberek részére is
juttassák ki a csomagokat.
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:
176/2012. (XII.11.) HB határozat
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szent
Erzsébet Caritas Alapítvány egyedülállók
karácsonyi mősorát és a karácsonyi csomagok
összeállítását 100.000,- Ft-tal javasolja
támogatni a Közgyőlésnek a bizottság Tartalék
Keretébıl átcsoportosított összeg terhére.
2. A bizottság felkéri az Alapítványt, hogy a
Szekszárd külterületén (pl. Ózsákpuszta) élı
emberek részére is juttassák ki a csomagokat.
3. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. december 11.
2012. december 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
21. napirendi pont:
Javaslat pályázat benyújtására az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP-3.1.2-12
Nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati konstrukció keretében
(267. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Dévai-Horváth Krisztina projektmenedzser
Majnay Gábor: Elmondja, hogy 100 %-os finanszírozású a pályázat. A pályázat azért került
meghirdetésre, mert 2014-tıl kötelezıvé teszik 3 éves kortól az óvodai ellátást. Az elızetes felmérések
szerint bár most teljes kihasználtság van az óvodákban, és a gyermeklétszám minden évben csökken,
de úgy gondolták, hogy egy csoport létszám bıvítésre azért mégis szükség van. Azért esett a választás
az 1. Számú Óvodára, mert ott van hely a bıvítésre, és a törvényi feltételeknek ez az óvoda felel meg a
legjobban.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek elfogadásra javasolja 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:
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177/2012. (XII.11.) HB határozat
Javaslat pályázat benyújtására az 1. Számú
Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP3.1.2-12 Nevelési intézmények fejlesztése címő
pályázati konstrukció keretében
(267. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat pályázat
benyújtására az 1. Számú Óvoda Kindergarten
fejlesztésére
a
DDOP-3.1.2-12
Nevelési
intézmények fejlesztése címő pályázati konstrukció
keretében” címő elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
22. napirendi pont:
A Fehérlófia SE Ifjúsági Keretre benyújtott pályázatához kapcsolódó költségvetés módosítási
kérelme
(12elot97 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Majnay Gábor: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el a Fehérlófia SE költségvetés
módosítási kérelmét.
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:
178/2012. (XII.11.) HB határozat
A Fehérlófia SE Ifjúsági Keretre benyújtott
pályázatához
kapcsolódó
költségvetés
módosítási kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Fehérlófia
SE (VI. 515-3/2012) kérelmére módosítja a
90.000,- Ft - azaz kilencvenezer forint támogatás felhasználásnak tárgyát az ehhez
benyújtott költségvetési tervezet alapján.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy az elszámolás ellenırzésekor vegye
figyelembe a jóváhagyott módosításokat.
Határidı: 2012. december 11.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
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23. napirendi pont:
A 39. Gemenci Nagydíj rendezési joga
(12elot100 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna: Errıl már a korábbi üléseken is szó volt, hogy a Gemenci Nagydíj
szervezésével kapcsolatosan minél elıbb meg kell hoznia a bizottságnak a döntést, hogy a szervezık
idıben meg tudják kezdeni a munkát. Arról is volt már szó a korábbi üléseken, hogy a Gemenci
Nagydíjért és Tehetséges Kerékpárosokért Alapítványt kellene ismételten megbízni a verseny
megszervezésével. Javasolja, hogy a bizottság újra az Alapítványt bízza meg a 39. Gemenci Nagydíj
megszervezésével. Az elıterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot a bizottságnak
elfogadásra javasolja.
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:
179/2012. (XII.11.) HB határozat
A 39. Gemenci Nagydíj rendezési joga
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2013. évi
39. Gemenci Nagydíj szervezésével és
lebonyolításával a Gemenci Nagydíjért és a
Tehetséges Kerékpárosokért Alapítványt bízza
meg.
2. A bizottság felkéri a Gemenci Nagydíjért és a
Tehetséges Kerékpárosokért Alapítványt, hogy
2013. február 28-ig részletes szakmai
tájékoztató anyagot készítsen el és nyújtson be
a bizottság elé.
3. A bizottság a 39. Gemenci Nagydíj
támogatásának mértékére és forrására a 2013.
évi költségvetési rendelet elfogadását, valamint
a bizottsági keret felosztását követıen tér
vissza.
Határidı: 2012. december 11.
2. pont tekintetében: 2013. február 28.
3. pont tekintetében: 2013. május 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
24. napirendi pont:
A Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület támogatási kérelme
(12elot102 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Majnay Gábor: A bizottsági keretek felosztásánál már volt arról szó, hogy egy sportágon belül csak
egy sportegyesület kapjon támogatást. Elmondja, hogy az idei évben nem a Szekszárdi Szabadidıs
Kerékpáros Egyesület kapta meg a Gemenci Nagydíj rendezési jogát, és az elıbb ismertetett elv
alapján egyéb támogatást sem kapott. Elmondja még, hogy az Egyesület a Sportkeretre nem nyújtott
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be pályázatot. Tekintettel arra, hogy az idei évben még nem kaptak semmilyen támogatást a
bizottságtól, ezért most utólag nyújtottak be támogatási kérelmet a bizottsághoz.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi Szabadidıs Sportegyesület
kérelmét 200.000,- Ft-tal támogassa.
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:
180/2012. (XII.11.) HB határozat
A Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület
támogatási kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Szabadidıs Kerékpáros Egyesület kérelmét a
Magyar Bajnokságra való felkészülésre,
valamint a helyi rendezvényeik szervezésére
vonatkozóan 200.000,- Ft-tal támogatja a
bizottság Sportcélú Tartalék Kerete terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodás elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. december 11.
2. pont tekintetében: 2012. december 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
25. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2013. évi
munkaterve
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: Jelzi, hogy a sportegyesületek támogatására vonatkozó koncepciót még
mindig nem tárgyalták, pedig a sportcsarnok önköltségszámítása is elkészült.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy vegyék fel a bizottság munkatervébe a januári hónapra a
sportegyesületek támogatására vonatkozó egységes szempontrendszer kidolgozását.
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:
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181/2012. (XII.11.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Humán Bizottságának 2013. évi
munkaterve
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2013. évi
munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja.
A munkaterv a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. december 11.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
26. napirendi pont:
Beszámoló a III. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni. Javasolja, hogy a bizottság
fogadja el a beszámolót.
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:
182/2012. (XII.11.) HB határozat
Beszámoló a III. negyedévi lejárt határidejő
bizottsági határozatok végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 100-109/2012.
(VII.2.), a 110-123/2012. (IX.17.), a 124-136/2012.
(IX.24.) HB határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidı: 2012. december 11.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 16 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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