SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-16/2011.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2011. szeptember 26-án 9 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Mőszaki Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Fajszi Lajos elnökhelyettes,
Halmai Gáborné,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria,
Horváth Ferenc és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradt:

Dr. Horváth Kálmán bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati és oktatási referens,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívott:

Papp Gyızı a Humánszolgáltató Központ igazgatója.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 9 óra 30 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a jelenlévıket. Javasolja, hogy a bizottság a 229. számú
közgyőlési elıterjesztést vegye le napirendjérıl tekintettel arra, hogy az ülés idıpontjáig az
elıterjesztés nem készült el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó módosító javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a Humán Bizottság Keretén lévı pénzösszegek átcsoportosítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
2. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot103 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
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3. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésérıl
(217. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
4. napirendi pont:
Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról
(226. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Meghívott: Papp Gyızı a Humánszolgáltató Központ vezetıje
5. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójára elkülönített pénzösszeg
átcsoportosítására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot108 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adirenn sport- és ifjúsági referens
6. napirendi pont:
Javaslat a Liszt Emlékév rendezvényeire elkülönített pénzösszeg átcsoportosítására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot102 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
7. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Városi Bajnokságok pénzügyi költségeinek átcsoportosítására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot107 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adirenn sport- és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Szabadidıs Sportegyesület térítésmentes teremhasználat és nevezési díj
mentességre vonatkozó támogatási kérelmére
(írásbeli elıterjesztés, 11elot106 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adirenn sport- és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
A Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatójának a sportegyesületek bérleti díjhátralékára
vonatkozó kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot104 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adirenn sport- és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
Javaslat a Fehérlófia SE és a Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítı és Támogató Egyesület
elszámolási határidıre vonatkozó módosítási kérelmére
(írásbeli elıterjesztés, 11elot105 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adirenn sport- és ifjúsági referens
11. napirendi pont:
Javaslat a városi fenntartású középiskolák 2012/2013. tanévi létszám és profilmódosítási tervére
(írásbeli elıterjesztés, 11elot98 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
12. napirendi pont:
Javaslat pedagógiai-szakmai szolgáltatás igénybevételére benyújtott kérelmek elbírálására 2011.
(írásbeli elıterjesztés, 11elot99 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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13. napirendi pont:
Javaslat a Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatási Keret felosztására 2011.
(írásbeli elıterjesztés, 11elot100 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
14. napirendi pont:
Beszámoló a lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
15. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Javaslat a Humán Bizottság Keretén lévı pénzösszegek átcsoportosítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Javasolja, hogy a bizottság a Szakmai-tanügyigazgatási szakértık díjazása keretbıl
500.000,- Ft-ot csoportosítson át a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keretre, hogy ezáltal
nagyobb összeget tudjanak felosztani. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Szakmai-tanügyigazgatási
szakértık díjazása kereten így még 1 millió Ft marad, amely elıreláthatólag elegendı lesz a szakértık
díjazására.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal, és megfogalmazza a határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

142/2011. (IX.26.) HB határozat
A Humán Bizottság Keretén lévı pénzeszközök
átcsoportosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésnek Humán Bizottsága a bizottság
Szakmai-tanügyigazgatási
szakértık
díjazása
Keretérıl 500.000,- Ft-ot átcsoportosít a Mecénás
Tehetséggondozó Támogatási Keretére.
Határidı: 2011. szeptember 26.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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2. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot103 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Ismerteti az elıterjesztést. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Garay János
Gimnáziumnál az 1. pontban a diák neve tévesen került feltüntetésre. A jutalmazott diák Cziráki
Mátyás. Ezen kívül a Dienes Valéria Általános Iskolánál az 1. és a 9. pontban az összegek tévesen
kerültek feltüntetésre. Ismerteti a helyes összegeket.
Halmai Gáborné: Nem látja a javasolt támogatási összegeknél, hogy azok a tanárok, akik több diákot
készítettek fel, azoknál milyen logika alapján javasolták a támogatási összegeket.
Kocsis-Kisantal Orsolya: Elsı körben minden tanárnak annyi támogatást javasolt, mint a diákoknak.
Második körben kiszőrte azokat a tanárokat, akik több diákot is felkészítettek, és a támogatásukat
arányosan kb. 65-70%-kal csökkentette a többiekéhez képest. Abból indult ki, hogy ha egy tanár
ugyanarra versenyre több diákot is felkészített, akkor ne kapjon annyival több pénzt, mert azokat a
diákokat egyszerre is felkészíthette.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a Garay János Általános Iskola és AMI-nál a „Nagy
vagy!” csapata 30.000,- Ft támogatást kapjon, a Babits Mihály Általános Iskolánál a táblázat 23.
pontjában lévı Máté Erzsébet felkészítı tanár részére pedig 16.000,- Ft támogatást javasol.
Halmai Gáborné: Egyetért a javaslattal, de akkor a felkészítı tanár több támogatást kapna, mint a
diák. Javasolja inkább, hogy mindketten 15.000,- Ft támogatást kapjanak.
Csillagné Szánthó Polixéna: Elfogadja a javaslatot. Ismerteti az egyes iskoláknál a tanárok és diákok
részére javasolt támogatási összegeket. Javasolja, hogy a fennmaradó 12.000,- Ft-ot fordítsa a
bizottság a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keretbıl megítélt jutalom ünnepélyes átadásának
megszervezésére. Javasolja, hogy ezen kívül még 40.000,- Ft-ot biztosítson a bizottság az ünnepség
megszervezésére. Javasolja, hogy a következı évben emeljék ki azokat a tanárokat, akik több egymást
követı évben is sikeresen készítettek fel diákokat versenyekre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
143/2011. (IX.26.) HB határozat
A Mecénás Tehetséggondozó
érkezett pályázatok elbírálása

Támogatásra

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Mecénás
Tehetséggondozó
Támogatási
Kereten
rendelkezésre
álló
2.150.000
Ft-os
keretösszegbıl 2.138.000,- Ft-ot a határozat
melléklete szerint oszt fel, a bizottság a
fennmaradó 12.000,- Ft-ot átcsoportosítja a
Mecénás
Tehetséggondozó
Támogatási
Keretbıl
megítélt
jutalom
ünnepélyes
átadásának megszervezésére.

4

2. A bizottság a Tartalék Keretérıl átcsoportosít
40.000,- Ft-ot a Mecénás Tehetséggondozó
Támogatás
Keretbıl
megítélt
jutalom
ünnepélyes átadásának megszervezésére.
3. A bizottság felkéri Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Gazdasági,
Közoktatási és Informatikai Igazgatóságát a
támogatási megállapodások elkészítésére, és a
pályázatok alapján megítélt jutalom ünnepélyes
keretek közötti átadásának megszervezésére.
A támogatási keret
mellékletét képezi.

felosztása

a

határozat

Határidı: 2011. szeptember 26.
2. pont tekintetében 2011. november 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
3. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésérıl
(217. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: A 2011. évi költségvetés 1. félévi teljesítésével kapcsolatosan elmondja, hogy a
gazdálkodás tekintetében technikai értelemben történt nagyobb változás azzal, hogy a Költségvetési
Elszámoló Szervezet 2011. február 1-jével integrálódott a Polgármesteri Hivatalba, ezáltal az
intézményi támogatások közvetlenül mennek az intézményekbe. Ezen kívül elmondja, hogy mind az
önkormányzati bevételek, mind a kiadások jelentıs mértékben elmaradtak a módosított elıirányzatban
meghatározottaktól. A bevételek csökkenésének mértéke kisebb mértékő, amelyet a kiadások
majdnem hasonló arányú csökkenése kiegyenlít. A bevételi és kiadási oldal teljesítésének aránya az
elsı-háromnegyedéves gazdálkodás teljesítésének beszámolójában azonban kiegyenlítıdik.
Összességében elmondja, hogy az önkormányzat tartozásállománya a tavalyi évben is ekkora
nagyságrendő volt ebben az idıszakban.
Halmai Gáborné: A tájékoztatóban olvasta, hogy a szállítói tartozás 720 millió forint, ez mit jelent?
Ezzel kapcsolatosan kérdezi még, hogy hogy áll a bizottság által felosztott pályázati támogatások
kifizetése? Az intézményeknél történt-e zárolás a többletbevételekkel kapcsolatosan, ha volt ilyen?
Pál József: A 720 milliós Ft-os tartozás állományból a 30 napon túli tartozás állomány 530 millió Ft.
A szállítói tartozás állományról részletesen beszámol a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak minden
rendes közgyőlés elıtt. A pályázati támogatások kifizetésével kapcsolatosan elmondja, hogy 2011.
elsı félévében elszámolási kötelezettséggel rendelkezı támogatások – összesen 14,3 millió Ft –
kifizetésre kerültek. Az intézmények a többletbevételeikkel szabadon rendelkezhetnek, azok nem
kerültek zárolásra.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a tájékoztatót tárgyalásra javasolja a
közgyőlésnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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144/2011. (IX.26.) HB határozat
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I.
félévi helyzetérıl
(217. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének I. félévi helyzetérıl szóló
tájékoztatót a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2011. szeptember 29.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

4. napirendi pont:
Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról
(226. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Meghívott: Papp Gyızı a Humánszolgáltató Központ vezetıje
Papp Gyızı: Ismerteti az elıterjesztést. Kihangsúlyozza, hogy idén elıször sikerült a nyári
gyermekétkeztetést meleg étkeztetéssel megoldani. Ezzel kapcsolatosan nagyon jó tapasztalataik
vannak. A meleg étkeztetéssel tényleg azok a gyerekek kaptak meleg ételt, akik ténylegesen
rászorulnak. Amennyiben jövıre is lesz ilyen pályázati lehetıség, akkor jövıre is így szeretnék
megvalósítani ezt a programot.
Halmai Gáborné: A beszámolóban olvasta, hogy voltak olyan gyerekek, akik kizárásra kerültek
ebbıl a programból. Mi volt ennek az oka?
Papp Gyızı: Ennek az az oka, hogy ık nem tekintették magukat valóban rászorulónak, mert ha így
lett volna, akkor részt vettek volna a programban. Véleménye szerint sok szülı sokszor büszkeségbıl
nem fogadja el a segítséget.
Halmai Gáborné: A Közgyőlés augusztusban visszavonta a Hajléktalanszálló bıvítésére vonatkozó
pályázatot. Ezzel kapcsolatosan kérdezi, hogy ténylegesen mennyivel fogja csökkenteni ez a
finanszírozást?
Papp Gyızı: Ez jelentıs finanszírozási csökkenést von maga után. Kevesebb hajléktalant tudnak
befogadni, és ezáltal a normatív támogatás is csökken.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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145/2011. (IX.26.) HB határozat
Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés
lebonyolításáról
(226. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a „Beszámoló a
2011.
évi
nyári
gyermekétkeztetés
lebonyolításáról” címő közgyőlési elıterjesztés
határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2011. szeptember 29.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójára elkülönített pénzösszeg
átcsoportosítására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot108 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adirenn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
146/2011. (IX.26.) HB határozat
Javaslat a 2011. évi Megyei Jogú Városok
Sporttalálkozójára
elkülönített
pénzösszeg
átcsoportosítására
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága javasolja a
Közgyőlésnek, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának a 2011. évi
költségvetésérıl
szóló
10/2011.
(III.9)
önkormányzati rendelete 17. melléklete szerinti
Mőködési tartalékon, a Megyei Jogú Városok
Sporttalálkozójára elkülönített pénzkeretbıl
142.809 Ft-ot a Humán Bizottság 2011. évi
Tartalék Keretére csoportosítson át.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a Közgyőlés soron következı ülésére
beterjesztendı
költségvetési
rendelet
módosításba építse be a pénzösszeg
átcsoportosítását.
Határidı: 2011. szeptember 26.
2. pont tekintetében: 2011. szeptember 29.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
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6. napirendi pont:
Javaslat a Liszt Emlékév rendezvényeire elkülönített pénzösszeg átcsoportosítására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot102 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Fajszi Lajos képviselı 10 óra 15 perckor elhagyja az üléstermet. A 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen,
a bizottság továbbra is határozatképes.
Majnay Gábor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a költségvetésbıl 700.000,- Ft már átcsoportosításra
került a bizottság keretére a Kulturális Keret pályázatára benyújtott Liszt Emlékévvel kapcsolatos
kérelmek támogatására. Ez az összeg a mostani költségvetési rendelet módosításában kerül
átvezetésre. A költségvetésben a Liszt Emlékév eseményeire összesen 3.560 eFt került elkülönítésre.
A Liszt Emlékévvel kapcsolatos pályázatok önrészéhez kb. 2 millió Ft szükséges, így a 700.000,- Fton kívül még így is maradna a kereten 860 eFt, amelyet javasol a bizottság tartalék keretére
átcsoportosítani tekintettel arra, hogy még sok kérelem fog beérkezni a bizottsághoz az év végéig.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
147/2011. (IX.26.) HB határozat
Javaslat a Liszt Emlékév rendezvényeire
elkülönített pénzösszeg átcsoportosítására
1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
a
2011.
évi
költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.)
önkormányzati rendelete 3. melléklete
szerinti kiadási elıirányzaton elkülönített
pénzösszegbıl (307/1/13 elıirányzat alszám)
860.000,- Ft-ot csoportosítson át a bizottság
Tartalék Keretére.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a Közgyőlés soron következı ülésére
beterjesztendı
költségvetési
rendelet
módosításba építse be a pénzösszeg
átcsoportosítását.

Határidı: 2011. szeptember 26.
2. pont tekintetében: 2011. szeptember 29.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
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7. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Városi Bajnokságok pénzügyi költségeinek átcsoportosítására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot107 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adirenn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
148/2011. (IX.26.) HB határozat
Javaslat a 2011. évi Városi Bajnokságok
pénzügyi költségeinek átcsoportosítására
1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
a
2011.
évi
költségvetésérıl szóló 10/2011. (III.9)
önkormányzati rendelet 17. melléklete
szerinti Mőködési tartalék 5-9. pontokban
elkülönített pénzkeretbıl csoportosítson át a
Városi Sport és Szabadidıközpont részére a
Városi
Bajnokságok
megszervezéséhez
összesen 765.000,- Ft-ot az alábbiak szerint:
• Városi
•
•
•
•

Asztalitenisz

Bajnokságra
15. 000 Ft-ot
Városi Kosárlabda Bajnokságra
150.000 Ft-ot
Városi Sakk Bajnokságra
220.000 Ft-ot
Városi Labdarúgó Bajnokságra
200.000 Ft-ot
Városi Kézilabda Bajnokságra
180.000 Ft-ot

2.

A bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy
csoportosítsa át a Mőködési tartalék 5-9.
pontokban
megnevezett
Városi
Bajnokságokra
elkülönített
keretbıl
megmaradt összeget, azaz 957.000 Ft-ot a
bizottság 2011. évi Sportcélú Tartalék
Keretére.

3.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a Közgyőlés soron következı ülésére
beterjesztendı
költségvetési
rendelet
módosításba építse be a pénzösszeg
átcsoportosítását.
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4.

A bizottság felkéri a Városi Sport- és
Szabadidıközpont vezetıjét, hogy a Városi
Bajnokságok
lebonyolítását
követıen
készítse el a bajnokság szakmai és
költségvetési elszámolását, és terjessze azt a
bizottság elé.

Határidı: 2011. szeptember 29.
4. pont tekintetében: 2011. december 31.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
8. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Szabadidıs Sportegyesület térítésmentes teremhasználat és nevezési díj
mentességre vonatkozó támogatási kérelmére
(írásbeli elıterjesztés, 11elot106 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adirenn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Ismerteti az elıterjesztést. Kiegészítésként elmondja, hogy a Városi Sport- és
Szabadidıközpont igazgatója a nevezési díj alóli mentességet nem támogatja.
Horváth Ferenc: Mekkora összegő nevezési díjról van szó?
Asztalos Adrienn: 21.000,- Ft a nevezési díj.
Horváth Ferenc: Nem támogatja, hogy a teremhasználati díj kifizetésétıl eltekintsen a bizottság. A
nevezési díj fizetése alóli mentességet pedig különösen nem támogatja.
Fajszi Lajos képviselı 10 óra 30 perckor visszaérkezik az ülésterembe. A 7 tagú bizottságból 6 tag van
jelen.
Csillagné Szánthó Polixéna: Véleménye szerint mindenképpen egy egységes rendszert kellene a
teremhasználattal kapcsolatosan kialakítani. Jelenleg van aki fizet bérleti díjat, van aki nem, de nem
tudni, hogy mi alapján. Ha eddig is ingyenesen használta az egyesület a termet, akkor a térítésmentes
teremhasználatot támogatni javasolja a bizottságnak. A nevezési díj alóli mentességet azonban ı sem
tudja támogatni, mert az igazságtalan a többi nevezési díjat fizetı egyesülettel szemben.
Horváth Ferenc: Véleménye szerint is szükséges lenne egy egységes rendszer kialakítása a
térítésmentes teremhasználattal kapcsolatosan. A sportcsarnok teljesen ingyenes használatát nem
támogatja, és ezzel kapcsolatosan most már tényleg állást kellene foglalnia a bizottságnak.
Majnay Gábor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a bizottság a Városi Sport- és Szabadidıközpont
beszámolójával kapcsolatos határozatában már döntött arról, hogy a Városi Sport- és
Szabadidıközpont igazgatója és a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai
Igazgatósága még a nyáron készítse el a sportcsarnok teremhasználatával kapcsolatos önköltség
számítást, de erre a mai napig nem került sor. A lejárt idejő határozatokról szóló beszámolóban is
szerepel ez a határozat, és a határozat határidejének 2011. december 31-ig történı meghosszabbítására
tettek javaslatot. Ennek ellenére véleménye szerint a bizottság hozhat még egyszer erre vonatkozóan
egy határozatot.
Horváth Ferenc: Úgy tudja, hogy Csillag Balázs igazgató úr már készített a sportcsarnok
teremhasználatával kapcsolatosan egy koncepciót, de pénzügyi tekintetben eddig erre vonatkozóan
még nem kapott segítséget. Támogatja, hogy a bizottság hozzon ismét egy határozatot a
teremhasználattal kapcsolatos koncepció elıkészítésével kapcsolatosan.
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Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja a bizottságnak, hogy a Tolna Megyei Szabadidıs
Sportegyesület ingyenes teremhasználatra vonatkozó kérelmét támogassa, a nevezési díj mentességre
vonatkozó kérelmet viszont ne támogassa a bizottság. Javasolja továbbá, hogy a bizottság a határozati
javaslatot a következı ponttal egészítse ki: A bizottság felkéri a Városi Sport- és Szabadidıközpont
igazgatóját, valamint a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóság vezetıjét, hogy a
sportcsarnok ingyenes használatával kapcsolatosan készítsenek egy koncepciót, és terjesszék azt a
bizottság elé még az önköltség számítás elkészítését megelızıen. Ez utóbbi pont tekintetében 2011.
október 15-ét határozzák meg határidınek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

149/2011. (IX.26.) HB határozat
A Tolna Megyei Szabadidıs Sportegyesület
térítésmentes teremhasználat és nevezési díj
mentességre vonatkozó támogatási kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Tolna
Megyei
Szabadidıs
Sportegyesület
térítésmentes teremhasználatra vonatkozó
kérelmét támogatja.
2. A bizottság felkéri a Városi Sport- és
Szabadidıközpont
igazgatóját,
hogy
a
térítésmentes edzıterem használat idıpontjáról
az egyesület elnökével egyeztessen.
3. A bizottság
mentességére
támogatja.

az egyesület nevezési díj
vonatkozó kérelmét nem

4. A bizottság felkéri a Városi Sport- és
Szabadidıközpont igazgatóját, valamint a
Gazdasági, Közoktatási és Informatikai
Igazgatóság vezetıjét, hogy a sportcsarnok
ingyenes
használatával
kapcsolatosan
készítsenek egy koncepciót, és terjesszék azt a
bizottság elé még az önköltség számítás
elkészítését megelızıen.
Határidı: 2011. szeptember 26.
4. pont tekintetében: 2011. október 15.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
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9. napirendi pont:
A Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatójának a sportegyesületek bérleti díjhátralékára
vonatkozó kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 11elot104 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adirenn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn kiosztja a bizottság tagjainak a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatójának
levelét.
Asztalos Adrienn: Ismerteti az elıterjesztést. Kiegészítésként elmondja, hogy a mőködési
támogatások felosztására vonatkozó határozatba is beleírták, hogy amennyiben valamelyik
sportegyesületnek az Önkormányzat felé tartozása van, azt a mőködési támogatásoknál figyelembe
fogja venni a bizottság. A határozat meghozatalakor azonban még nem volt tudomása a kiosztott
levélben szereplı tartozásokról. A levélre tekintettel azonban a mőködési támogatások kifizetését a
Gazdasági Igazgatóságnál leállították. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az UKSE Szekszárd részére a
bizottság 4 millió Ft mőködési támogatásról döntött, ebbıl 3,5 millió Ft a polgármesteri keretbıl
megelılegezésre került. A KSC Szekszárd részére a bizottság 5 millió Ft mőködési támogatásról
döntött, amelybıl 2,5 millió Ft a polgármesteri keretbıl megelılegezésre került. Az UKSE Szekszárd
részére tehát 500.000,- Ft, a KSC Szekszárd részére pedig 2,5 millió Ft mőködési támogatást kellene
még utalni.
Fajszi Lajos: Tudomása szerint a 2003. és 2004. évi tartozásokat az egyesületeknek elengedték. Ezzel
kapcsolatosan a hajdani Sport, Ifjúsági- és Civil Szervezetek Bizottság határozatot is hozott. A 2010.
évi tartozások kifizetésére pedig mindenképpen szólítsák fel a sportegyesületeket.
Horváth Ferenc: Kérdezi, hogy mi a teendı abban az esetben, hogy az UKSE Szekszárd az Intersport
Kupa megrendezésének támogatására kapott 250.000,- Ft támogatást a bizottságtól, de a kupa
elmaradt.
Asztalos Adrienn: Ebben az esetben a sportegyesület kérheti, hogy az– egyébként Sportkeretbıl
kapott – támogatást más célra fordíthassák. Erre már más sportegyesületnél is volt példa. Beszélt az
UKSE Szekszárd elnökéve, aki megígérte, hogy erre vonatkozóan ír egy kérelmet a bizottsághoz.
Majnay Gábor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy abban az esetben, ha nem érkezik meg a kérelem, a
bizottság visszavonhatja a támogatás odaítélésérıl szóló határozatát, és a pénzt a sportegyesületnek
vissza kell fizetni az önkormányzatnak.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal az UKSE Szekszárd 435.000,Ft-os, valamint a Kosárlabda Sport Club 200.000,- Ft-os Városi Sport- és Szabadidıközpont felé
fennálló tarozásának összegét vonja le a sportegyesületek 2011. évi mőködési támogatásának
összegébıl, és a tartozások összegét utalja közvetlenül a Városi Sport- és Szabadidıközpont
számlájára.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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150/2011. (IX.26.) HB határozat
A Városi Sport- és Szabadidıközpont
igazgatójának a sportegyesületek bérleti
díjhátralékára vonatkozó kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága felkéri a
Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatóságát, hogy az UKSE
Szekszárd 435.000,- Ft-os, valamint a Kosárlabda
Sport Club 200.000,- Ft-os Városi Sport- és
Szabadidıközpont felé fennálló tarozásának
összegét vonja le a sportegyesületek 2011. évi
mőködési támogatásának összegébıl, és a
tartozások összegét utalja közvetlenül a Városi
Sport- és Szabadidıközpont számlájára.
Határidı: 2011. október 30.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
10. napirendi pont:
Javaslat a Fehérlófia SE és a Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítı és Támogató Egyesület
elszámolási határidıre vonatkozó módosítási kérelmére
(írásbeli elıterjesztés, 11elot105 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adirenn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
151/2011. (IX.26.) HB határozat
A Fehérlófia SE és a Szekszárdi Értelmiségi
Klub Segítı és Támogató Egyesület elszámolási
határidıre vonatkozó módosítási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Fehérlófia
Sportegyesület (VI. 663-2/2011.), valamint a
Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítı és Támogató
Egyesület (VI. 547-2/2011.) kérelmére a
szerzıdésben foglaltak alapján a felhasználási idıt
2011. december 31-ig, az elszámolási határidıt
pedig 2011. január 31-ig meghosszabbítja.
Határidı: 2011. szeptember 27.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
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11. napirendi pont:
Javaslat a városi fenntartású középiskolák 2012/2013. tanévi létszám és profilmódosítási tervére
(írásbeli elıterjesztés, 11elot98 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
152/2011. (IX.26.) HB határozat
A városi fenntartású középiskolák 2012/2013.
tannévi létszám és profilmódosítási terve
I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága – Szekszárd
Megyei Jogú Város Közgyőlésének a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV.17.) rendelete 1. melléklet 2. pont
1. bekezdésének 6. alpontjában kapott
felhatalmazással – a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bekezdés c)
pontja alapján a középfokú intézmények
2012/2013. tanévi ötödik és kilencedik
évfolyamon induló osztályaira vonatkozó
tervét, az osztályok és a felvehetı tanulók
számát az alábbiak szerint határozza meg:

1. Garay János Gimnázium
Nappali tagozat:
Ötödik évfolyam:
•
1 nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály 28
tanulóval
Kilencedik évfolyam:
•
2 négy évfolyamos gimnáziumi osztály 66
tanulóval
- 1 osztály: matematika-fizikatermészettudományi (kémia, biológia,
fizika) fakultációs tanterv szerint (33
tanuló)
- 1 osztály: humán (magyar, történelem)
– német nyelvi fakultációs tanterv szerint
(33 tanuló)
•
1 öt évfolyamos – nyelvi elıkészítı –
gimnáziumi osztály 33 tanulóval
- angol, francia, orosz nyelvi képzéssel
2.

I.
Béla
Gimnázium,
Informatikai
Szakközépiskola, Kollégium, Általános
Iskola és Óvoda
Nappali tagozat:
Kilencedik évfolyamon:
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•

•

•

3 négy évfolyamos gimnáziumi osztály 94
tanulóval
- 1 osztály: tehetséggondozó emelt szintő
matematika, fizika és informatika profilú
tanrend szerint, valamint informatika
profilú tanrend szerint EU-s vagy sport
órák választásával (33 tanuló)
- 1 osztály: tehetséggondozó emelt szintő
magyar
nyelv
és
irodalom,
informatikával kiegészített humán profilú
tanrend,
valamint
informatika,
természettudomány
profilú
tanrend
szerint (33 tanuló)
- 1 osztály: közoktatási
típusú
sportiskolai tanterv szerint sportági
edzéssel és ismeretekkel (28 tanuló)
1 öt évfolyamos - nyelvi elıkészítı gimnáziumi osztály 33 tanulóval
- angol kezdı és haladó emelt szintő
képzés, informatikával kiegészített nyelvi
profilú tanrend szerint (EU-s vagy sport
órák választásával), a 10. évfolyamtól
emelt szintő angol nyelvi képzéssel
1 osztály a Hátrányos Helyzető Tanulók
Arany
János
Kollégiumi
Programja
keretében (elıkészítı évfolyam) 25 tanulóval

II.

A bizottság felkéri az iskolák igazgatóit,
hogy felvételi tájékoztatójukat, amely
tartalmazza a felvételi eljárás rendjét, küldjék
meg a Polgármesteri Hivatal számára.

III.

A bizottság felkéri az intézmények
igazgatóit, hogy a 2012/2013. tanévre szóló
felvételi tájékoztatójukat az I. pontban
foglaltak szerint tegyék közzé.

IV.

A
bizottság
felhívja
a
középfokú
intézmények figyelmét, hogy az 5. és 9.
évfolyamra jelentkezı tanulókat az általános
felvételi eljárás keretében vehetik fel.
A bizottság felkéri az intézmények
igazgatóit, hogy az osztályokat a kötelezı
tanórai foglalkozások és nem kötelezı
tanórai foglalkozások szerint meghatározott
idıkeretek betartásával szervezzék meg.

V.

Határidı:
I. pont tekintetében: 2011. szeptember 26.
II. pont tekintetében: 2011. október 15.
III. pont tekintetében: 2011. október 31.
IV. pont tekintetében: 2012. június 27-29.
(beiratkozás a középfokú intézményekbe)
V. pont tekintetében: 2012. május 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
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12. napirendi pont:
Javaslat pedagógiai-szakmai szolgáltatás igénybevételére benyújtott kérelmek elbírálására 2011.
(írásbeli elıterjesztés, 11elot99 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést. Javasolja, hogy a fennmaradó összeget, azaz
100.000,- Ft-ot a bizottság csoportosítsa át a Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatási Keretre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
153/2011. (IX.26.) HB határozat
A
pedagógiai-szakmai
szolgáltatás
igénybevételére nyújtott kérelmek elbírálása
I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága az 57/2011.
(IV.26.) számú határozatával a közoktatási
intézmények számára pedagógiai-szakmai
szolgáltatás igénybevételére elkülönített 500
eFt-ot az alábbiak szerint osztja fel:
1. Gyermeklánc Óvoda
50.000,- Ft
2. Dienes Valéria Általános Iskola
50.000,- Ft
3. Baka István Általános Iskola
100.000,- Ft
4. I. Béla Gimnázium
60.000,- Ft
5. Garay János Gimnázium
100.000,- Ft
6. Garay János Általános Iskola és AMI
40.000,- Ft

II. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy gondoskodjon a fenti összegek szerzıdés
keretei közötti átutalásáról az intézmények
számára.
III. A bizottság a fennmaradó összegbıl 100.000,Ft-ot átcsoportosít a Pedagógiai Tartalmi
Fejlesztési Támogatási Keretre.
Határidı: 2011. szeptember 26.
II. pont tekintetében: 2011. október 20.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
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13. napirendi pont:
Javaslat a Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatási Keret felosztására 2011.
(írásbeli elıterjesztés, 11elot100 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
154/2011. (IX.26.) HB határozat
A Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatási
Keret felosztása
I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 98/2011.
(VI.21.) számú határozatával meghirdetett, a
Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatási
Kereten rendelkezésére álló 400.000,- Ft-ot,
valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásra
biztosított forrásból átcsoportosított 100.000,Ft összeget az alábbiak szerint osztja fel:
1. Gyermeklánc Óvoda
100.000,- Ft
2. 1. Számú Óvoda Kindergarten
80.000,- Ft
3. I. Béla Gimnázium
100.000,- Ft
4. Baka István Általános Iskola
5. Garay János Gimnázium

80.000,- Ft
140.000,- Ft

II. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy gondoskodjon a fenti összegek szerzıdés
keretei között történı átutalásáról.
III. A
bizottság
a
támogatási
összegek
felhasználása végsı határidejének 2012. május
31. napját, elszámolási határidınek 2012.
június 15. napját határozza meg.
Határidı: 2011. szeptember 26.
II. pont tekintetében: 2011. október 20.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
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14. napirendi pont:
Beszámoló a lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Tájékoztatja a bizottságot, hogy egyetlen határozat határidejét
javasolja meghosszabbítani Pál József igazgatóság vezetı Úr kérésének megfelelıen a határozati
javaslatban foglaltak szerint 2011. december 31-ig.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
155/2011. (IX.26.) HB határozat
Beszámoló a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról

bizottsági

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 13/2010.
(XI.11), a 22/2010. (XI.23.), 32/2010.
(XII.14.), 35-36/2010. (XII.14.), 1-12/2011.
(II.1.), 14-17/2011. (II.1.), 19-25(III.15.), 28-35
(III.7.), 37-50/2011. (IV.5.), 51-66/2011
(IV.26.), 67-70/2011. (V.2.), 71-81/2011.
(V.10.), 82-90/2011. (V.24.), 91-101/2011
(VI.21.),
103-121/2011.
(VI.28.)
HB
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
2. A bizottság a 102/2011. (VI.28.) HB
határozatban
az
önköltség
számítás
elkészítésének határidejét 2011. december 31ig meghosszabbítja.
Határidı: 2011. szeptember 26.
2. pont tekintetében: 2011. december 31.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
2. pont tekintetében: Pál József igazgatóság vezetı

15. napirendi pont:
Egyebek
Majnay Gábor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a 2010/2011. nevelési év, tanév beszámolóival
kapcsolatosan a bizottságnak még meg kellene hallgatnia egy óvodavezetıt, valamint az általános
iskolák és a középiskolák vezetıit. Javasolja, hogy a bizottság ezt ne a rendes közgyőlés elıtti hétben
tegye meg, mert akkor nagyon sok napirendi pont van.
Ezt követıen a bizottság tagjai megállapodtak a következı ülés idıpontjában.
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További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 11 óra 10 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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