SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 110-6/2012.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2012. április 27-én 8 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Halmai Gáborné,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria, és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Ülés közben érkezett:

Horváth Ferenc bizottsági tag.

Távolmaradtak:

Dr. Hadházy Ákos,
Dr. Horváth Kálmán bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Farkasné Tamási Anna osztályvezetı,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens,
Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati és oktatási referens,
Bosnyák Péter a Szekszárdi Civil Kerekasztal képviseletében,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Pecze István a Szekszárdi Big Band elnöke,
Kleics-Lezsák Klára projektkoordinátor a Caritas RÉV Szenvedélybetegsegítı Szolgálat képviseletében.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök 8 órakor a bizottság ülését megnyitja.
Majnay Gábor: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Babits Mihály Általános Iskola
2012/2013. tanévi elsı évfolyamos osztályainak létszáma” címő, valamint a „Dienes Valéria Általános
Iskola 2012/2013. tanévi elsı évfolyamos osztályainak létszáma” címő szóbeli 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 javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Big Band 2012. évi pénzügyi beszámolója
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Pecze István a Szekszárdi Big Band elnöke
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(104. 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 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról (tervezet)
(98. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(99. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.7.) önkormányzati rendelet
módosításáról, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról
(66. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulásainak 2011. évi
szakmai és pénzügyi beszámolója
(80. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciója 2011. évi megvalósulásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
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8. napirendi pont:
A Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat helyiséghasználatra vonatkozó kérelme
(74. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn spot- és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat vezetıje
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója
9. napirendi pont:
Javaslat központi mőhely szolgáltatásra vonatkozó megállapodások közös megegyezéssel történı
megszüntetésére
(67. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
10. napirendi pont:
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári
szünetben
(79. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
11. napirendi pont:
Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú
kiírásra vonatkozó pályázat benyújtásának támogatására
(93. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
12. napirendi pont:
Javaslat a TÁMOP 3.1.3-11/2 kódszámú „A természettudomány oktatás módszertanának és
eszközrendszerének megújítására a közoktatásban” c. pályázaton történı részvételre
(100. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
13. napirendi pont:
Beszámoló a 2012. I. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
14. napirendi pont:
Babits Mihály Általános Iskola 2012/2013. tanévi elsı évfolyamos osztályainak létszáma
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
15. napirendi pont:
Dienes Valéria Általános Iskola 2012/2013. tanévi elsı évfolyamos osztályainak létszáma
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

ZÁRT ÜLÉS
16. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd városért a mővészet erejével” elismerı cím adományozására
(94. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Feri Blanka osztályvezetı
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17. napirendi pont:
Javaslat megyei díjak adományozására
(83. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Feri Blanka osztályvezetı

1. napirendi pont:
A Szekszárdi Big Band 2012. évi pénzügyi beszámolója
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Pecze István a Szekszárdi Big Band elnöke
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a többi Kiemelkedı Mővészeti Együtteshez
hasonlóan fogadja el a Szekszárdi Big Band beszámolóját.
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:
53/2012. (IV.27.) HB határozat
A Szekszárdi Big Band 2012. évi pénzügyi
beszámolója
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Big Band 2011. évi munkájának és 2012. évi
terveinek áttekintésérıl szóló beszámolót
elfogadja.
2. A bizottság köszönetét és elismerését fejezi ki
az Együttes 2011. évben nyújtott mővészeti-,
közösségépítı tevékenységéért, a városi
nagyrendezvényeken történt fellépéséért. A
bizottság a jövıben is Szekszárd kulturális,
mővészeti élete nélkülözhetetlen szereplıjeként
tartja számon az Együttest.
3. A bizottság felhívja a Kiemelkedı Mővészeti
Együttes figyelmét a „kiemelkedı mővészeti
együttes” státusz évenkénti megvédése
érdekében
a
jóváhagyott
szempontok
betartására és e szempontok szerinti beszámoló
elkészítésére évente elektronikus formában is,
amelyet a Polgármesteri Hivatal Közoktatási,
Mővelıdési és Sport Osztályára kell benyújtani
a megadott határidıre.
4. A bizottság felhívja a Kiemelkedı Mővészeti
Együttes
figyelmét
a
közmővelıdési
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adatszolgáltatási kötelezettségük – 288/2009.
(XII.15.) Korm. rendelet értelmében kötelezı
statisztikai adatszolgáltatás – teljesítésére,
valamint mőködésük során az alábbi
jogszabályok rendelkezéseinek betartására:
• az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek
mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény,
• a
civil
szervezetek
bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı
eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény,
• a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyőjtés és a közhasznúság egyes
kérdéseirıl szóló 350/2011. (XII.30.)
Korm. rendelet.
5. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a város honlapjáról folyamatosan tegye
elérhetıvé a Kiemelkedı Mővészeti Együttes
honlapját, és rendszeresen jelenítse meg a
honlapon az általuk leadott rendezvényeket és
információkat.
Határidı: 2012. április 27.
2., 3. és 4. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
4. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
8 óra 5 perckor megérkezik Horváth Ferenc bizottsági tag az ülésterembe. A bizottság 7 tagja közül 5
fı van jelen.
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(104. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Röviden ismerteti a 2011. évi költségvetés módosításának okát.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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54/2012. (IV.27.) HB határozat
A 2011. évi költségvetésrıl szóló rendelet
módosítása
(104. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2011. évi
költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetet
a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (…..) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról (tervezet)
(98. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Elmondja, hogy nagyon sok kérdés szokott hozzá érkezni a zárszámadással kapcsolatosan.
Elmondja, hogy a Gazdasági Igazgatóság nem döntéshozó szerv, a Gazdasági Igazgatóság csupán a
Közgyőlés és a bizottság döntéseit készíti elı, majd az általuk meghozott döntéseket végrehajtja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja a rendelet tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
55/2012. (IV.27.) HB határozat
A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelet
(98. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2011. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
tervezetet a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(99. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Elmondja, hogy a 2012. évi költségvetés módosítását a Közgyőlés április 5-i döntése
indokolta. A Közgyőlés ugyanis bevezette az építményadót és a telekadót, amelybıl várhatóan 270
millió Ft bevétel fog származni. Ezt vezették át a költségvetésen. Ezen kívül feloldásra kerültek a
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költségvetésben korábban zárolt elıirányzatok, így a civil szervezeteknek nyújtott támogatások, és a
bizottsági keretek. Kiegészítésként elmondja, hogy ugyan a Közgyőlés az elızı ülésén döntött a
bizottsági keretek felosztásáról, de a felbontás a költségvetés módosításáról szóló elıterjesztésben nem
került átvezetésre, de természetesen ezt pótolják. Ennek megfelelıen az 50 millió Ft-os keret úgy
oszlik meg a bizottságok között, hogy a Humán Bizottság kerete 42 millió Ft, a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság kerete 4 millió Ft, a Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete 4 millió Ft.
Csillagné Szánthó Polixéna: 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 és 1 nem szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
56/2012. (IV.27.) HB határozat
A 2012. évi költségvetés módosításáról szóló
rendelet
(99. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2012. évi
költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetet
a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.7.) önkormányzati rendelet
módosításáról, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról
(66. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Majnayné Sajben Anna: Elmondja, hogy az elıterjesztés az önkormányzat és a Polgármesteri
Hivatal szervezeti és mőködési szabályzatának módosítását tartalmazza. A módosítások oka a
jogszabályváltozások és a szervezeti változások. A bizottsági hatáskörök módosítása is szerepel az
elıterjesztésben. Gyakorlati tapasztalatok alapján javasolják, hogy a Humán Bizottság hatásköre
kerüljön kiegészítésre a Gemenci Nagydíj szervezési jogáról és a támogatás összegérıl való döntéssel.
A többi módosítás a bizottság hatáskörei tekintetében a Városi Sport- és Szabadidı Központ, és a
megyei intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartóhoz való átkerülésével függ össze. A
Szervezeti és Mőködési Szabályzat átfogóbb felülvizsgálatára legközelebb 2013. január 1-jét
követıen, az új Önkormányzati törvény hatályba lépése után kerül sor.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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57/2012. (IV.27.) HB határozat
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti
és
Mőködési
Szabályzatának
(Ügyrend és munkarend) módosítása
(66. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló rendelet tervezetet,
valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend)
módosítását a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulásainak 2011. évi
szakmai és pénzügyi beszámolója
(80. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Lenne kérdése a beszámoló pénzügyi részével kapcsolatosan. Kéri,
hogy hívják be a bizottsági ülésre Farkansé Tamási Anna osztályvezetıt.
A bizottság felfüggesztette a napirendi pont tárgyalását addig, amíg az osztályvezetı nem érkezik meg
az ülésterembe. A bizottság az elfogadott napirendi pontok alapján folytatja munkáját.
7. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciója 2011. évi megvalósulásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztés kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Nagyon szép és részletes munka, megköszöni a munkát Asztalos
Adriennek. A Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Asztalos Adrienn: Felhívja a bizottság figyelmét a tájékoztató 1. számú mellékletére, amelyet javasol
a bizottságnak a támogatások elosztásánál figyelembe venni, mert ott részletesen feltüntetésre kerültek
az egyesületek bevételei, és hogy abból mennyi az önkormányzati támogatás. Ebbıl az összesítésbıl
egyértelmően kiderül, hogy létszügségelete-e az adott egyesületnek az önkormányzati támogatás.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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58/2012. (IV.27.) HB határozat
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város
Sportkoncepciója 2011. évi megvalósulásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Szekszárd
Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának 2011. évi
megvalósulásáról
szóló
tájékoztatót
a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Farkasné Tamási Anna megérkezik az ülésterembe, a bizottság a 6. napirendi pont tárgyalásával
folytatja munkáját.
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulásainak 2011. évi
szakmai és pénzügyi beszámolója
(80. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Csillagné Szánthó Polixéna: Az elıterjesztésben a társulások pénzügy adatainál Szálka Község
Önkormányzatánál az önkormányzat által fizetendı kötelezettség negatív elıjelő. Kérdezi, hogy mi
ennek az oka?
Farkasné Tamási Anna: Ez azt jelenti, hogy a finanszírozási oldalon több volt a bevétel, mint
amennyit elköltöttek ténylegesen. Ez azt jelenti, hogy most tulajdonképpen a mi önkormányzatunk
tartozik ekkora összeggel a szálkai önkormányzatnak. Ezt technikailag úgy fogják megoldani, hogy ezt
az összeget az idei finanszírozásba bevonják.
Halmai Gáborné: Úgy látja, hogy Medinának tartozása van, és még a tavalyi tartozás sem került
kiegyenlítésre. Ezzel kapcsolatosan kérdezi, hogy mi lesz ennek a tartozásnak a sorsa?
Farkasné Tamási Anna: A 2010. évi tartozásra vonatkozóan egy részletfizetési megállapodás került
megkötésre Medina Község Önkormányzatával, amelyet nem teljesítettek. Ezeket az elszámolási
adatokat az érintett önkormányzatok részére kiküldik, és ezt követıen kezdıdnek el az egyeztetések a
tartozások megfizetésével kapcsolatosan.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozati
javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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59/2012. (IV.27.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közoktatási intézményi társulásainak 2011. évi
szakmai és pénzügyi beszámolója
(80. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási
intézményi társulásainak 2011. évi szakmai és
pénzügyi beszámolóját a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
A bizottság az elfogadott napirendi pontok alapján folytatja munkáját.
8. napirendi pont:
A Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat helyiséghasználatra vonatkozó kérelme
(74. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn spot- és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat vezetıje
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kleics-Lezsák Klára: Elkészítették a Szent István tér 18. szám alatti helyiség hasznosítási javaslatát.
Kéri a tisztelt bizottságot, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı
Szolgálat használhassa ezt a helyiséget oly módon, hogy a rezsiköltséget a RÉV fizetné, az
önkormányzat pedig azzal támogatná ıket, hogy nem kellene bérleti díjat fizetni. A RÉV jelenleg két
helyiséget használna, és hozzájárulnak ahhoz, hogy amikor ık nem használják ezeket a helyiségeket,
azokat más civil szervezetek is használják.
Csillagné Szánthó Polixéna: Mennyire zajosak ezek a RÉV által szervezett programok? Nem fogják
zavarni a lakóközösséget?
Kleics-Lezsák Klára: A programok nem fogják zavarni a lakóközösséget, mert a nagyobb zajjal járó
programokat továbbra is a RÉV helyiségeiben fogják megszervezni. Amennyiben bármilyen probléma
merülne fel a lakóközösséggel, akkor hajlandóak a programjaikat módosítani, vagy kiköltözni az
épületbıl.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozati
javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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60/2012. (IV.27.) HB határozat
A Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat
helyiséghasználatra vonatkozó kérelme
(74. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Caritas RÉV
Szenvedélybeteg-segítı
Szolgálat
helyiséghasználatára vonatkozó kérelme” címő
elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
9. napirendi pont:
Javaslat központi mőhely szolgáltatásra vonatkozó megállapodások közös megegyezéssel történı
megszüntetésére
(67. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
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 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
61/2012. (IV.27.) HB határozat
Javaslat központi mőhely szolgáltatásra
vonatkozó megállapodások közös megegyezéssel
történı megszüntetésére
(67. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Javaslat
központi
mőhely
szolgáltatásra
vonatkozó
megállapodások közös megegyezéssel történı
megszüntetésére” címő elıterjesztés határozati
javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
10. napirendi pont:
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári
szünetben
(79. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
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Majnay Gábor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Diákétkeztetési Kft. ügyvezetı igazgatója
tájékoztatása szerint a Comenius Általános Iskolának 10 havi tartozása van a Diákétkeztetési Kft. felé,
ez azonban nem befolyásolja a nyári napközi mőködését.
Csillagné Szánthó Polixéna: Nagyon jó volt a tapasztalat eddig a nyári napközi tekintetében. A
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozati javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
62/2012. (IV.27.) HB határozat
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni
felügyeletének biztosítására az iskolai nyári
szünetben
(79. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Javaslat az
általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének
biztosítására az iskolai nyári szünetben” címő
elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
11. napirendi pont:
Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú
kiírásra vonatkozó pályázat benyújtásának támogatására
(93. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza meg tudja oldani
a hely biztosítását a programokhoz?
Kocsis-Kisantal Orsolya: Igen. Az egyes intézményekben is meg tudják rendezni ezeket a
programokat.
Csillagné Szánthó Polixéna: Elıleg lehívására van lehetıség a pályázat keretében?
Kocsis-Kisantal Orsolya: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozati
javaslatát.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

12

63/2012. (IV.27.) HB határozat
Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek
Háza
TÁMOP-3.2.13-12/1
kódszámú
kiírásra
vonatkozó
pályázat
benyújtásának támogatására
(93. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Javaslat a
Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú kiírásra
vonatkozó pályázat benyújtásának támogatására”
címő elıterjesztés határozati javaslatát a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
12. napirendi pont:
Javaslat a TÁMOP 3.1.3-11/2 kódszámú „A természettudomány oktatás módszertanának és
eszközrendszerének megújítására a közoktatásban” c. pályázaton történı részvételre
(100. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Véleménye szerint a pályázat nem a legszerencsésebb idıpontban került
kiírásra, mert nem lehet tudni, hogy a gimnáziumot mikor veszi át az állam. Úgy gondolja, hogy a
pályázat kiírását támogatni kell, de tekintettel arra, hogy még nem tudják, hogy a gimnáziumot mikor
és milyen formában veszi át az állam, mindenképpen jó lenne, ha a támogatási szerzıdés aláírása elıtt
ez a téma újra visszakerülne a bizottság és a Közgyőlés elé. Javasolja, hogy az elıterjesztésben foglalt
határozati javaslat 2. és 4. pontját a bizottság a Közgyőlésnek ne javasolja elfogadásra. Javasolja, hogy
a Polgármesteri Hivatal a pályázat nyertessége esetén terjessze a Közgyőlés elé a támogatási
szerzıdést, és csak a Közgyőlés felhatalmazása alapján kerüljön sor a támogatási szerzıdés aláírására.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
64/2012. (IV.27.) HB határozat
Javaslat a TÁMOP 3.1.3-11/2 kódszámú „A
természettudomány
módszertanának
és
eszközrendszerének
megújítására
a
közoktatásban” címő pályázaton történı
részvételre
(100. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a TÁMOP
3.1.3-11/2 kódszámú „A természettudomány
módszertanának
és
eszközrendszerének
megújítására a közoktatásban” címő pályázaton
történı részvételre
vonatkozó
elıterjesztés
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határozati javaslatát a Közgyőlésnek az alábbiak
szerint javasolja elfogadásra:
-

a bizottság a határozati javaslat 2. és 4. pontját
nem javasolja elfogadásra;
a bizottság javasolja, hogy a Polgármesteri
Hivatal a pályázat nyertessége esetén terjessze
a Közgyőlés elé a támogatási szerzıdést, és
csak a Közgyőlés felhatalmazása alapján
kerüljön sor a támogatási szerzıdés aláírására.

Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
13. napirendi pont:
Beszámoló a 2012. I. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a 13/2012. (II.13.) HB határozat
határidejét meghosszabbítani szükséges tekintettel arra, hogy a határozatban a Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza igazgatója a határozat szerinti projekttel kapcsolatosan vállalta
egy konferencia megszervezését és lebonyolítását. Ennek határideje 2012. március 31. volt. A
közmővelıdési és civil kapcsolatok referense egyeztetett az igazgatóval, aki kérte a határidı
meghosszabbítását 2012. május 31-ig.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
65/2012. (IV.27.) HB határozat
Beszámoló a 2012. I. negyedévi lejárt határidejő
bizottsági határozatok végrehajtásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 186/2011.
(XII.1.) HB határozat, 1-7/2012. (I.31.) HB
határozatok, 9-11/2012. (I.31.) HB határozatok,
12/2012. (II.13.) HB határozat, 15-18/2012.
(II.13.)
HB
határozatok,
22-24/2012.
(II.13.)HB határozatok, 25-30/2012. (II.27.)HB
határozatok, 32/2012. (II.27.) HB határozatok,
33-35/2012.
(III.12.)
HB
határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A bizottság a 13/2012. (II.13.) HB határozat
határidejét 2012. május 31-ig meghosszabbítja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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14. napirendi pont:
Babits Mihály Általános Iskola 2012/2013. tanévi elsı évfolyamos osztályainak létszáma
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Röviden ismerteti az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
66/2012. (IV.27.) HB határozat
A Babits Mihály Általános Iskola 2012/2013.
tanévi elsı évfolyamos 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 a Babits Mihály
Általános Iskola a 2012/2013. tanévi 1.
évfolyamának német nemzetiségi osztályában a Kt.
3. számú melléklet II. rész 7. pontjában foglaltak
szerint – legfeljebb 20 %-kal – túllépje a maximális
létszámot.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
15. napirendi pont:
Dienes Valéria Általános Iskola 2012/2013. tanévi elsı évfolyamos osztályainak létszáma
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
67/2012. (IV.27.) HB határozat
A Dienes Valéria Általános Iskola 2012/2013.
tanévi elsı évfolyamos 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
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felhatalmazással a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (Kt.) 102. § (2) bekezdés c) pontja
alapján engedélyezi, hogy a Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule a 2012/2013. tanévi
1. évfolyamának német nemzetiségi kétnyelvő és
német nemzetiségi osztályaiban a Kt. 3. számú
melléklet II. rész 8. pontjában foglaltak szerint – az
iskolaszék,
a
szülıi
szervezet
és
a
diákönkormányzat egyetértésével, legfeljebb 10 %kal – túllépje a maximális létszámot.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság nyilvános ülését 9 óra 5 perckor
berekeszti. A bizottság zárt üléssel folytatja munkáját.
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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