SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/43-6/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2019. április 24-én (szerdán) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Máté István bizottsági tag
Nepp Péter bizottsági tag
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag
Takács Zoltán bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag
Pap Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Molnár Kata jegyző
Majnay Gábor osztályvezető
Rieger Beáta osztályvezető
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil
kapcsolatok referense
dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Weisz László a Szekszárdi Rádió Klub elnöke
Rácz Petra az Alisca Taekwondo Klub elnöke
Szigeti Júlia a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke
Kapinya István a Magyar Postagalamb Sportegyesület M09 elnöke
Liebhauser János a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
igazgatója
Ódor János a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója
Parrag Katalin pályázó
Simon Andrea pályázó

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Parrag Katalin és Simon
Andrea mindketten hozzájárultak ahhoz, hogy a bizottság az intézményvezetői pályázatukat
nyilvános ülésen tárgyalja meg. Erre tekintettel javasolja, hogy a bizottság az
„Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola,
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola)” tárgyú előterjesztést nyilvános ülésen tárgyalja
meg.
Az elnök szavazásra teszi fel a 93. számú közgyűlési előterjesztés nyilvános ülésen történő
tárgyalására vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola,
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola)
(93. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: pályázók
2. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi
munkatervének elfogadására
(101. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Liebhauser János igazgató
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
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(109. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(114. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Rádió Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(25. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Weisz László a Szekszárdi Rádió Klub elnöke
6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(39. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szigeti Júlia a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke
7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 működéséről és terveinek
bemutatásáról
(40. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kapinya István a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 elnöke
8. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(38. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Rácz Petra az Alisca Taekwondo Klub elnöke
9. napirendi pont:
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi
munkatervének jóváhagyására
(102. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ódor János igazgató
10. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(99. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó dr. Horváth Annamária oktatási referens
11. napirendi pont:
Javaslat a 2018/2019. nevelési év értékelésének szempontjaira
(36. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
12. napirendi pont:
A 10. Borvidék Félmaraton megrendezésére vonatkozó támogatási kérelem
(35. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
13. napirendi pont:
A Sportegyesületek 2019. évi működési támogatási keretének felosztása
(44. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
14. napirendi pont:
Javaslat a Kiemelkedő Művészeti Együttesek támogatására
(45. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
15. napirendi pont:
Javaslatok beérkezett kérelmek támogatására
(41. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
16. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Támogatási Keret Felhívására
(43. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
17. napirendi pont:
Javaslat a Civil Keret Felhívására
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(42. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
18. napirendi pont:
Javaslat a 2019. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására
(110. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
19. napirendi pont:
Az Ős-Szellemiség Egyesület támogatási kérelme
(46. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
20. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2019. I. negyedév)
(37. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
ZÁRT ÜLÉS:
21. napirendi pont.
Javaslat a megyei díjak adományozására
(100. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
________________________________________________
1. napirendi pont:
Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola,
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola)
(93. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: pályázók
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti Parrag Katalint, a Szekszárdi Baka István Általános
Iskola Intézményvezetőjét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a pályázatot.
Parrag Katalin pályázó: Az elmúlt hat évben ő volt az intézmény vezetője, ebből egy évet
megbízottként, öt évet pedig pályázat alapján. Az elmúlt hat év alatt elért eredményeit
természetesen a tantestület segítsége nélkül nem tudta volna megvalósítani. Az
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önkormányzatra is mindig számíthatott az intézmény. Szinte minden beadott pályázatukon
sikerült nyerniük. Nagy szükség lenne egy átfogó felújításra azonban.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Véleménye szerint nagy gondot fog jelenteni az utánpótlás
valamennyi intézmény esetében. Nagyon meg fog emelkedni a nyugdíjba vonulók száma a
közeljövőben. Megoldás lehetne a problémára az egyetemi karral való szoros együttműködés.
Parrag Katalin pályázó: A tantestület fele 55 év feletti. Az elnök asszony által felvetett
javaslatot jó ötletnek tartja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bukásokra vonatkozó táblázatban olvasta, hogy 22 tanuló
bukott 32 tantárgyból.
Parrag Katalin pályázó: Van olyan diák, aki több tantárgyból is megbukik. Az elmúlt 10 évben
csökkent a bukások száma. Az elmúlt öt évben nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy
március-áprilistól elkezdjenek foglalkozni a bukásra álló tanulókkal. Ezek a tanulók ott
maradnak a tanulószobán, és a tanárok egy-egy órát ott töltenek velük annak érdekében, hogy
fel tudják őket zárkóztatni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: 2014-hez képest is sokat javult a bukások aránya.
Parrag Katalin pályázó: Régen a pótvizsgás nap reggel nyolctól délután fél háromig eltartott,
és 30-40 gyermek pótvizsgázott. Ehhez képest a nyolc-tíz fős létszám fejlődés.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A pályázatban a kéttanítós címszó alatt olvasta, hogy
fontos, hogy a fel nem ismert problémákat már kezdéskor kiszűrjék. A tapasztalat alapján alig
van olyan gyermek, aki hatéves korban menne iskolába, így igazából ezt már az óvodában ki
kellene szűrni.
Parrag Katalin pályázó: Van, akinél ki is szűrik a problémát, de a szülő nem mutatja be a papírt.
Az óvoda nem adhat ki információt, ezt a szülő vagy bevallja, vagy nem.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi az a testkép-fejlesztés?
Parrag Katalin pályázó: Az a célja, hogy a gyermek saját magán el tudjon helyezni minden
irányt.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Úgy érzi, hogy az egyszakos tanár mindenütt
problémát jelent. A nyugdíjba menő pedagógusok általában kétszakosok, míg az új tanárok
inkább egyszakosok.
Parrag Katalin pályázó: Szerencsére nem sok egyszakos tanár van az intézményben. Ezt a
problémát tanulószobákkal oldják meg. Az egyszakos tanár vezeti a tanulószobákat.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Beindult már az egyetemi képzésen a
természettudományi szak?
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Parrag Katalin pályázó: Erről nincs információja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy
az előterjesztés mellékletében megfogalmazott tartalommal nyilvánítsa ki véleményét a
Szekszárdi Baka István Általános Iskola intézményvezetői megbízására benyújtott pályázatról,
illetve a pályázó lehetséges megbízásáról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 46/2019. (IV. 24.) határozata
a Szekszárdi Baka István Általános Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy az
előterjesztés mellékletében megfogalmazott tartalommal
nyilvánítsa ki véleményét a Szekszárdi Baka István Általános
Iskola intézményvezetői megbízására benyújtott pályázatról,
illetve a pályázó lehetséges megbízásáról.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti Simon Andreát, a Szekszárdi Dienes Valéria
Általános Iskola intézményvezetőjét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a pályázatot.
Simon Andrea pályázó: Az elmúlt öt év rengeteg tapasztalatot hozott a számára. Amikor az
ember belekerül egy új feladatba, akkor igazából nem is tudja, hogy mit vállal, még akkor sem,
ha előtte igazgatóhelyettes volt. Annak idején még nem tudta megfogalmazni, hogy mit
szeretne, csak azt tudta, hogy folytatni szeretné azt, amit eddig csináltak. Most már egészen
másképp néz a következő öt év elé. Most már látja, hogy hol vannak lehetőségek a
változtatásra, ezért igyekezett egy nagyon részletes helyzetelemzést készíteni. Úgy gondolja,
hogy elsősorban az fog változást hozni, hogy a mostani generáció teljesen más már. A
kollégáknak minél több információt és tudást kell megszerezniük a mai generációról annak
érdekében, hogy minél jobban tudjanak rá hatni. Az intézménynél problémát jelent az
infrastrukturális lemaradás. Az épület már több, mint 50 éves, így nagyon várják már az
energetikai pályázatot. Az iskola állapota sajnos eléggé kriminális. Érdeklődne arról, hogy a
tavaly elhalasztott sportpálya beruházás idén megvalósul-e. Nagyon örülne annak, ha ez az
idén megvalósulna.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Erről nincs információja, de utánanéz majd ennek.
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Simon Andrea pályázó: Az iskolák közül már csak ez az egy intézmény van vissza. Az idén
belekezdenének egy másik felújításba is a Kosárlabda Sport Club Szekszárd segítségével. A
kosárlabda pálya felújítására kerülne sor, amelyet az egyesület TAO pályázatból valósítana
meg. Az előbbi pályázónál felvetett pedagógushiányra ő is szeretne reagálni. Az iskola is abban
a nehéz helyzetben van, hogy sokszor nincs pályázó a meghirdetett álláshelyre. Sajnos nem
nagy a választási lehetőség. A tanulóik 75-80%-a német nemzetiség oktatásban részesül, ezért
szeretnének német nemzetiségi pedagógust felvenni az intézménybe, de évente három-négy
nemzetiségi pedagógus végez az egyetemi karon. Azt is meg kell említeni, hogy sajnos a
mostani generáció másképpen nyúl a munkához, mint a korábbi. Úgy tudja, hogy az
önkormányzatot is megkeresték Bruce Dienes látogatásával kapcsolatban. Szeretné
megemlíteni, hogy egy évvel ezelőtt volt egy szülő, aki felajánlotta, hogy a Dienes táblának
befesti a kikopott betűit. Ebből azóta sem lett semmi.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ezzel kapcsolatban felvette már a kapcsolatot jegyző
asszonnyal. Hogyan alakulna a pénteki program?
Simon Andrea pályázó: Úgy tervezte, hogy egy közös ebéd után sor kerülne egy vezetői
beszélgetésre, majd ezt követően megtekintenék az iskolát. Az egyik osztály órájára be is
szeretné vinné a vendégeket, hogy beszélgethessenek egy kicsit a gyermekekkel is. Úgy
próbálja tervezni a pénteki napot, hogy fél kettőre vége legyen a programnak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ez fontos lenne, mert a hivatalba is jönnének a vendégek,
és itt kettőig tart a munkaidő. Szombaton megnézik az egyetemi kart?
Simon Andrea pályázó: Igen, lesz az egyetemen egy előadás. Ez egy továbbképzés, amelyen
a vendégek is részt vesznek. Megnézik még a Babits házban a Dienes emlékszobát is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mit lehet tudni az idei beiratkozásról?
Simon Andrea pályázó: A három osztály indítását nem fogják erőltetni, mert nagyon kevésnek
tűnt a gyermek. A két induló osztályból az egyik kéttannyelvű lesz, a másik pedig nemzetiségi
és általános tagozat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy
az előterjesztés mellékletében megfogalmazott tartalommal nyilvánítsa ki véleményét a
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola intézményvezetői megbízására benyújtott
pályázatról, illetve a pályázó lehetséges megbízásáról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 47/2019. (IV. 24.) határozata
a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezéséről
8
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy az
előterjesztés mellékletében megfogalmazott tartalommal
nyilvánítsa ki véleményét a Szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskola intézményvezetői megbízására benyújtott pályázatról,
illetve a pályázó lehetséges megbízásáról.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság tartson öt perc szünetet.
Az elnök szavazásra teszi fel a szünet tartására vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A bizottság 8 óra 47 perctől 8 óra 52 percig szünetet tartott, majd a szünet elteltével
folytatta ülését az elfogadott napirend alapján.
2. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi
munkatervének elfogadására
(101. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Liebhauser János igazgató
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Tolna Megyei Illyés Gyula könyvtár igazgatóját.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója: Elmondja, hogy nagyon
várják már a könyvtár új épületét. December 15-ig elkészültek a kiviteli tervek, amely nagy
rohammunka eredménye volt. Azóta viszont nagyon várják, hogy a közbeszerzési eljárásban
történjen valami. A munkatervükben azzal számoltak, hogy lesz másfél-két évük arra, hogy
felkészülten menjenek be az új épületbe. Ez nagyon sok előkészítő munkával és feladattal jár.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A könyvtár kap egy útmutatót arról, hogy mi kell, hogy
belekerüljön a beszámolóba?
Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója: Igen, van egy
formanyomtatvány, amelyet az összehasonlíthatóság kedvéért talált ki a minisztérium. Hosszú
folyamat lesz, mire a különböző könyvtárak beszámolói hasonlítani fognak.
dr. Molnár Kata jegyző: A könyvtár SZMSZ-ének elfogadásakor született egy határozat,
amelyben a bizottság felhívta a könyvtár igazgatóját arra, hogy az intézmény munkaköri
leírásait hozza összhangba a szervezeti és működési szabályzatával, és nyújtsa be a
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Polgármesteri Hivatal Humán Osztályára. A Humán Osztályra még nem érkezett meg a
módosítás.
Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója: A módosítást már
elkészítette, csak a nagy átalakítások miatt a levelező rendszerük esetlegesen működik, ezért
még nem tudta megküldeni. Igyekszik még a mai nap folyamán megküldeni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámoló tartalmazza, hogy milyen foglalkozásokat
szervez a könyvtár. Milyen az érdeklődés ez iránt, és van-e erre kapacitása a könyvtárnak?
Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója: Két évvel ezelőtt egy
minisztériumtól érkezett visszajelzésben az szerepelt, hogy ennyi feladatra, amelyet a
könyvtár végez, kevés ez a 30 ember. A feladataik nem fognak csökkenni. Kecskeméten 100 fő
dolgozik a könyvtárban. Sok foglalkozás elengedhetetlen a könyvtár működése
szempontjából. Segítséget nyújtanak nekik az Európai Uniós forrásokból megvalósuló
projektek. Az „Én Könyvtáram” program rengeteg módszertani segítséget nyújt nekik. A 100
kipróbált, letesztelt, olvasást népszerűsítő és segítő programok lehetőségét próbálja majd a
könyvtár integrálni. Két programnak tesztelői voltak, ezek a programok sikerrel mennek is. Az
egyik program a nehéz sorsú gyermekeknek a könyvtári szolgáltatásokhoz való kötődését
próbálja elősegíteni. Ennek a könyvtár az országos fókuszcsoportja. Reméli, hogy ezek a
programok jól sikerülnek, és, hogy az összes többi lehetőséggel is tudnak majd élni. Elmondja,
hogy együttműködnek a gyermekvédelmi szervekkel is.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 48/2019. (IV. 24.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2018. évi beszámolójának
és 2019. évi munkatervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének
elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(109. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 49/2019. (IV. 24.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(114. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző: A szerződés lehetőséget ad a szolgáltató számára arra, hogy évente
egyszer jelezze az emelési igényét. Ez a jelzés megtörtént. Elmondja, hogy a
rendelettervezetet pontosítani kell majd, mert két település fel lett cserélve a rendelet
mellékletében. A házi segítségnyújtásnál a 2.2.2-es pontban Harc település szerepel, de a
település már kilépett a társulásból, és helyette Medina tagja a társulásnak. Erről készül majd
egy pontosítás a Közgyűlés csütörtöki ülésére. A nulla forintos díj azt jelenti, hogy az
önkormányzat fizeti meg az állami támogatás és a tényleges költség közötti különbséget, nem
az ellátottak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 50/2019. (IV. 24.) határozata
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Rádió Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(25. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Weisz László a Szekszárdi Rádió Klub elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Rádió Klub elnökét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Weisz László, a Szekszárdi Rádió Klub elnöke: Nem szeretné a beszámolót kiegészíteni, de a
felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Weisz János Rádiós Tájfutó Emlékversenyről mit lehet
tudni?
Weisz László, a Szekszárdi Rádió Klub elnöke: Idén május 18-19-én kerül megrendezésre
Bátaapátiban. Ez a verseny térképhez kötött. Országos szintű versenyről van szó, amely része
az országos kupaverseny sorozatnak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány tagja van a klubnak?
Weisz László, a Szekszárdi Rádió Klub elnöke: 46.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mennyire vonzó a fiatalok körében ez a sport?
Weisz László, a Szekszárdi Rádió Klub elnöke: Nagyon nehéz a fiatalokat becserkészni, és ez
egyre több sportágra igaz. A gyorstávírózás szellemi sport, amelynek keretében a valós
rádiózást szimulálják számítógépen keresztül, és így hoznak létre versenyhelyzetet. Ennek az
alapja az, hogy a morzejel minél gyorsabban menjen. Felmenő rendszerű versenysportról van
szó.
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Majnay Gábor osztályvezető: Jelzi az egyesület elnökének, hogy megjelent a bizottsági
pályázati felhívása a sportkeretre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 51/2019. (IV. 24.) határozata
a Szekszárdi Rádió Klub működéséről és terveinek
bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a Szekszárdi Rádió Klub szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(39. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szigeti Júlia a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnökét.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: Elmondja, hogy az egyesület
minden évben azokra a rendezvényekre megy el, amelyeket a beszámolóban felsorolt.
Októberben pedig megrendezik Őcsényben a Nemzetközi Ballonos Szakmai Találkozót.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: 15 tagja van az egyesületnek?
Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: Nem, több, csak nem lehet egyből
tag egy jelentkező. Egy év után lehet csak taggá válni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Egy tagnak kötelező pilótának is lennie?
Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: Nem. Elmondja, hogy ő sem
pilóta. Jelenleg öt pilótája van az egyesületnek. Egy pilóta kiképzése egymillió forintba kerül.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban olvasta, hogy az egyesület autói eléggé
elavultak.
Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: A fő szponzoruk segítségével
sikerült egy új, 4.000 m3-es ballont csináltatniuk.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A ballon mennyibe kerül?
Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: Öt millió forint csak a kupola.
Ezen kívül még kell kosár és utánfutó is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mennyibe kerül egy sétarepülés?
Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: 40.000 forintba kerül egy óra
repülés egy személynek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hányan tudnak egyszerre felmenni?
Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: Az attól függ, hogy melyik
ballonnal mennek. Két személy esetén a 2.200 m3-es ballonnal mennek. Négy fő esetén a
4.000 m3-es ballont viszik. Elmondja, hogy sok megrendelésük van, szinte minden hétvégén
repülnek. Az ország más részéről is jönnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Gyermekek is repülhetnek?
Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: Igen, hat éves kortól.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Be vannak kötve az emberek a kosárba?
Szigeti Júlia, a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke: Nincsenek.
14
0424jkv

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 52/2019. (IV. 24.) határozata
a Gemenc Hőlégballon működéséről és terveinek
bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 működéséről és terveinek
bemutatásáról
(40. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kapinya István a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 elnöke
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09
elnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 elnöke: Nem szeretné
kiegészíteni a beszámolót, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mit jelent az M-09 és az M-10 rövidítés?
Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 elnöke: Ez sajnos a mai világnak
köszönhető. Egy egyesületi tag akár 10 egyesületnek is tagja lehet, sőt még alapíthat is
egyesületet. Hét-nyolc tagja az egyesületnek alapított Sióagárdon M-10 elnevezéssel egy
másik szervezetet, és így másik kerületben próbálnak szerencsét. Viszont az M-09-nek
továbbra is tagjai maradnak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ők hogyan versenyeznek?
Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 elnöke: Nem az M-09 zászlaja
alatt, hanem az újonnan megalakított egyesületük színeiben. Tulajdonképpen ők is tagjai az
M-09-nek, de nem itt versenyeznek a négyes számú Dél-Duna kerületben, hanem a 20. számú
kerületben. Ez problémát okoz az egyesületnek, mert ez a pénzügyek terén mindig vitát
eredményez, ugyanis, ha nem az M-09 kötelékében versenyeznek, akkor nem járna nekik
semmilyen pénzösszeg sem.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámoló tartalmazza a kerületi eredményeket. Az ott
található számok a helyezést jelentik?
Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 elnöke: Igen, csapatversenyben
azokat a helyezéseket érték el. Elmondja, hogy van csapatverseny és egyéni bajnokság is.
Csapatverseny esetében egy-egy versenyre 10 galambot lehet benevezni, és az első három
galamb eredménye fog számítani. Az előbb említett néhány személy azért is alakított egy
másik egyesületet, mert nagyon jó versenyzők voltak nagy galamblétszámmal, csak az
eredményeik valahogyan visszaestek. Az M-09-nél viszont minden évben van egy-két fiatal
tag, akik az élvonalban végeznek. Az egyesületnek évente egy-két új tagja lesz. Volt már olyan,
hogy 18 év alatti személy is jelentkezett hozzájuk. Ez egy olyan sport, ahol a galambok
versenyeznek, nem az emberek. Az emberek attól teljesítenek jól, ha megfelelően ki tudják
válogatni a galambjaikat. Tulajdonképpen az emberek vonatkozásában ez a sportág a
tenyésztésről és a nevezésről szól.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szeretné megköszönni az egyesületnek, hogy mindig lehet
számítani a közreműködésükre a városi rendezvényeken.
Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 elnöke: Nagyon szívesen részt
vennének a Szüreti Napokon is, de ezt veszélyesnek tartja. Fél ugyanis, hogy a galambok
nekirepülnének a nagy tömegnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A galambok félnek a tömegtől?
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Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 elnöke: Nem, de amikor el
lesznek engedve, akkor először alacsonyan repülnek. A Babits Mihály Kulturális Központ körüli
tér viszont nagyon megfelelő, így ott a részvételükre a jövőben is számíthat a város.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 53/2019. (IV. 24.) határozata
a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09működéséről és
terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja Magyar Postagalamb
09szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

Sportegyesület

M-

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(38. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Rácz Petra az Alisca Taekwondo Klub elnöke
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az Alisca Taekwondo Klub elnökét. Megkérdezi,
hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Rácz Petra, az Alisca Taekwondo Klub elnöke: Nem szeretné kiegészíteni a beszámolót, de a
felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A diákolimpiára mikor kerül sor?
Rácz Petra, az Alisca Taekwondo Klub elnöke: Most hétvégén.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Milyen reményekkel vesz részt a versenyen a klub?
Rácz Petra, az Alisca Taekwondo Klub elnöke: A küzdelmi számban az eddigi legnagyobb
létszámmal indulnak el. A formagyakorlatban pedig most először fognak versenyezni. 10 fős
csapattal mennek a versenyre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hol lesz a verseny?
Rácz Petra, az Alisca Taekwondo Klub elnöke: Pécsen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mit kell érteni az össz-harcművészeti szemináriumon?
Rácz Petra, az Alisca Taekwondo Klub elnöke: Budapesten egyszer részt vett egy ilyen
rendezvényen, amely nagyon megtetszett neki. Öt-hat különböző küzdősport jelent ott meg.
Ki lehetett próbálni az edzéseket és voltak hivatalos mérkőzések is bemutatóként. Az ezekhez
a sportágakhoz kapcsolódó egyéb edzésformákat is ki lehetett még próbálni. Egy ilyen
rendezvényt szeretne Szekszárdon is megszervezni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány edzője van a klubnak?
Rácz Petra, az Alisca Taekwondo Klub elnöke: Kettő edző van 60 sportolóra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Van olyan szülő, akinek a gyermeke is jár edzésre?
Rácz Petra, az Alisca Taekwondo Klub elnöke: Igen. Van egy öttagú család, ahonnét négyen
járnak már edzésre. Éppen ezért tartanak többféle edzést, hogy a szülők jobban tudjanak
alkalmazkodni. Van olyan edzés, amely nem küzdősport jellegű, hanem az állóképességen
javít.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi a legnagyobb nehézsége a klubnak?
Rácz Petra, az Alisca Taekwondo Klub elnöke: A terem. Egyre többen jönnek edzésre, így a
mostani terem kezd kicsinek bizonyulni. Nem nagyon talál nagyobb termet a városban.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót, és sok sikert kíván a hétvégi
versenyhez.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 54/2019. (IV. 24.) határozata
az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek
bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja az Alisca Taekwondo Klub szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi
munkatervének jóváhagyására
(102. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ódor János igazgató
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
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Ódor János, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója: Nem szeretné kiegészíteni a
beszámolót, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Egy felelős van a beszámoló elkészítéséért vagy
fejezetenként más személy készíti el?
Ódor János, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója: Az intézményi szervezet két
szakmai osztályon alapul. Van egy történeti és egy régészeti osztály. A két osztály kidolgozza
a saját részét, amelyet ő összesít, és kiegészíti még az intézményi fenntartási és gazdasági
adatokkal a városháza közreműködésével. A költségvetést nem nagyon tartalmazza a
beszámoló, de szeretne erről is néhány szót szólni. Az önkormányzat támogatásával
szerencsére megalapozottan tudják végezni a munkájukat. Az intézmény költségvetése
megemelkedett, de ez tőlük független körülmények miatt. Az emelést nem egy belső szakmai
igény generálta, hanem a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése. Köszönettel
tartozik a Közgyűlésnek azért, hogy az igények be lettek építve a városi költségvetésbe.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Történt-e előrelépés a faddi raktár ügyében?
Ódor János, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója: Nem igazán. Elmondja, hogy kötve
van a kezük. A múzeum által használt ingatlanok városi tulajdonban vannak, ahogyan az
ingóságok is. A faddi raktárnak sajnos tarthatatlanná vált a helyzete, ugyanis nagyon leromlott
az állaga, és raktározásra már nem alkalmas. A vizesedés következtében gombásodás lépett
fel, így elkezdték költöztetni, csak igazából nincsen hova. Erről a problémáról tájékoztatta a
polgármester urat is, aki meg is tekintette a helyszínt. A gyűjteményüknek nagyon fontos
darabjai vannak ebben a raktárban, és a gombák ezeket megtámadhatják. A létező
raktáraikba elkezdték a költöztetést, de nem fér be oda minden. Egy olyan helyzet fog előállni,
hogy a többi raktár 120 százalékon lesz megterhelve. Ráadásul mindent nem is tudnak majd
a településről kiköltöztetni. Bérleti megoldásban gondolkoznak, de nincsen igazából olyan
ingatlan, amely szóba jöhetne. A bérleti díj forrása a faddi raktár közüzemi költsége lehetne.
Ez viszont kevés ahhoz, hogy ki tudják fizetni a bérleti díjat. 500 m2-es raktárra lenne
szükségük. A múzeum pedig nem teheti meg, hogy selejtez, mert ez az eljárás nagyon
bonyolult, és csak nagyon kevés esetben lehetséges, hiszen itt egyedi műtárgyakról van szó,
amely a régészet miatt folyamatosan gyarapszik. A hozzájuk érkező felajánlóknak pedig nem
mondhatják azt, hogy nem kérik a térítésmentesen átadott tárgyakat. A másik nagy
problémájuk a bérfeszültség. Nagyon nehezen tudják megtartani az embereket, ugyanis
minimálbéren dolgoznak felsőfokú végzettségű emberek. Kápolnás Mária nyugdíjba vonulása
után harmadik meghirdetésre sikerült munkaerőt találniuk. Az illető Kalocsáról jár be
dolgozni. Úgy emlékszik, hogy Egerben végezte el a főiskolát, és jó pár publikációja is
megjelent. Elmondja, hogy a járműveik tekintetében volt előrelépés, mert tavaly év végén a
minisztérium támogatásának köszönhetően tudtak vásárolni egy új autót, valamint a raktáruk
polcrendszerét is fel tudták újítani. Az új autó vásárlására tekintettel egy régebbi autójukat
szeretnék majd leselejtezni vagy eladni. El kell még mondania azt is, hogy a látogatószám egy
picit csökkent a tavalyi évben, míg 2017-ben 49.000 fő látogatott el a múzeumba, addig 2018ban csak 47.000 fő érkezett. Ennek az az oka, hogy volt egy pályázat régebben, amelynek
segítségével ki tudták fizetni a buszköltségét a Szekszárd környéki diákoknak. Ez a pályázat
viszont a tavalyi évben nem lett kiírva. A jelenlegi pénzügyi helyzetüket és a programjaikat
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tekintve ez a látogatószám remélhető most is. Ha nagyobb marketing költséggel tudnának
dolgozni, az nyilván sokat számítana.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Van összehasonlító adat a látogatottság tekintetében más
megyei múzeummal?
Ódor János, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója: Más megyei múzeumok is hasonló
problémákkal küszködnek. Ahol van beruházás, ott nagyobb régészeti bevétel van, így több
pénz tudnak fordítani a látogatószám növelésére is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 55/2019. (IV. 24.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2018. évi beszámolójának és
2019. évi munkatervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(99. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A tavalyi évhez hasonlóan idén is elkülönített a
Közgyűlés 3,2 millió forintot erre a célra. Az idén nagyon megemelkedett azoknak a
gyermekeknek, családoknak a száma, akik szeretnék igénybe venni ezt a lehetőséget. Éppen
ezért júliusban nem három, hanem négy csoport lenne indítva. A negyedik csoportra csak a
bérköltséget számolnák el, a bérleti díjat és az egyebeket nem. Az előzetes költségvetés
alapján látható, hogy viszonylag magas költségvetéssel számoltak, így 3,2 millió forintnál több
lehet a költség. Ha több lenne a költség, akkor a hiányzó összeget az intézményi tartalékból
lehetne kiegészíteni. Elmondja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális és
Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta már ezt az előterjesztést, és elfogadásra javasolták. El
kell mondania, hogy az előbb volt egy napirendi pont a térítési díjakkal kapcsolatban. Ez azért
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fontos, mert a megbízási szerződés egyik pontjában szerepel egy erre való utalás, és nemcsak
az alaprendeletre, hanem a legutolsó módosításra is. Tekintettel arra, hogy most sor fog
kerülni ismételten a rendelet módosítására, ezért ezt javítani kell majd a szerződésben.
dr. Molnár Kata jegyző: Elég lenne az alaprendeletre utalni a szerződésben.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ez esetben a 3.9-es pontot az alábbiak szerint
kellene módosítani: „Az étkezésért a tanulók a Megbízó közgyűlésének a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati
rendeletben meghatározott térítési díjat fizetik Megbízottnak”.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az oktatási referens által ismertetett
módosítással.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 56/2019. (IV. 24.) határozata
az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének
biztosításáról az iskolai nyári szünetben
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága „Az általános iskolai tanulók napközbeni
felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a megbízási szerződés 3.9.
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen:
„3.9. Az étkezésért a tanulók a Megbízó közgyűlésének a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendeletben meghatározott
térítési díjat fizetik Megbízottnak.”
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

11. napirendi pont:
Javaslat a 2018/2019. nevelési év értékelésének szempontjaira
(36. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mik azok a korrekciós igények?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Azok a kérések, amelyeket ők szeretnének.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A választható tevékenységi formáknál lehet-e tudni valamit
a kínálati formákról?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Például néptánc és angol nyelv.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 57/2019. (IV. 24.) határozata
a 2018/2019. nevelési év értékelésének szempontjairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont
1. bekezdésének 6. alpontjában meghatározott átruházott
hatáskörében eljárva
1. a 2018/2019. nevelési év értékelésének szempontjait a
határozat melléklete szerint elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja az óvodák vezetőit, hogy beszámolójukat az
elfogadott szempontsor és táblázatok alapján készítsék el.
Határidő:
Felelős:

2019. július 12.
dr. Molnár Kata jegyző

12. napirendi pont:
A 10. Borvidék Félmaraton megrendezésére vonatkozó támogatási kérelem
(35. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tavaly 700.000 forinttal támogatta a bizottság a
rendezvényt. Tekintettel arra, hogy az idén 10. alkalommal kerül megrendezésre a verseny,
javasolja, hogy a bizottság 800.000 forint összegű támogatást biztosítson.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 58/2019. (IV. 24.) határozata
10. Borvidék Félmaraton megrendezésére vonatkozó
támogatási kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. a Borvidék Futóegyesület által szervezett 10. Borvidék
Félmaratont 800.000,- Ft összeggel támogatja a 2019. évi
Sportrendezvények Keret terhére;
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okirat
elkészítésére és a támogatás átutalására;
Határidő:
Felelős:

2019. április 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a polgármestert a támogatói okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. április 30.
Ács Rezső polgármester

13. napirendi pont:
A Sportegyesületek 2019. évi működési támogatási keretének felosztása
(44. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 59/2019. (IV. 24.) határozata
a Sportegyesületek 2019. évi működési támogatási keretének
felosztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. a bizottság Sportegyesületek 2019. évi működési támogatási
keretének terhére az alábbiak szerint részesíti a
sportegyesületeket működési támogatásban:
2019. évi megítélt
támogatás

Név

Szekszárdi Utánpótlásnevelő Futball
2.000 eFt
Club
Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda
2.
2. 000 eFt
Club
Szekszárdi
Sportközpont
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
3.
700 eFt
Kft./jégkorong szakosztály
1.

4.

5.

6.
7.
8.

Szekszárdi
Sportközpont
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Kft./vízilabda szakosztály
Szekszárdi
Sportközpont
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Kft./úszó szakosztály
Szekszárdi
Sportközpont
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Kft./ atlétikai szakosztály
Szekszárd Asztalitenisz Club
OLC Trans Gemenc Judo Club
Egyesület
Szekszárd Városi Diáksport Egyesület

9.
1
Szekszárdi Kajak-Kenu SE
0.

700 eFt

700 eFt

1.200 eFt
1.000 eFt
1.200 e Ft
600 eFt
1.200 eFt
11.300 eFt
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Határidő:
Felelős:
2.

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okirat
elkészítésére, valamint a támogatási összegek átutalására;
Határidő:
Felelős:

2019. május 17.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a polgármestert a támogatói okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. május 17.
Ács Rezső polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A sportegyesületek 2019. évi működési támogatási keretén
maradt 700.000 forint. Javasolja, hogy ebből a 700.000 forintból csoportosítson át a bizottság
400.000 forintot a bizottság Tartalék Keretére, 300.000 forintot pedig a Sportcélú
Tartalékkeretre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 60/2019. (IV. 24.) határozata
bizottsági kereten lévő összeg átcsoportosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a 2019. évi Sportegyesületek működési
támogatási keretén fennmaradó 700.000 forintból átcsoportosít
400.000 forintot a bizottság 2019. évi Tartalék Keretére, 300.000
forintot pedig a bizottság Sportcélú Tartalékkeretére.
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

14. napirendi pont:
Javaslat a Kiemelkedő Művészeti Együttesek támogatására
(45. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
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Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal a
módosítással, hogy a Szekszárdi Jazz Quartetnek 300.000 forintot, a Szekszárdi
Kamarazenekarnak 350.000 forintot, a Tücsök Zenés Színpad Egyesületnek pedig 450.000
forintot biztosítson a bizottság.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 61/2019. (IV. 24.) határozata
a Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2019. évi támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. a Kiemelkedő Művészeti Együtteseket a határozat melléklete
szerint részesíti támogatásban a 2019. évi Kiemelkedő
Művészeti Együttesek Támogatási Keretéből, melynek
összege a 37/2019. (III.25) határozat alapján 5.700.000.- Ft;
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályát a támogatói
okiratok elkészítésére és a Gazdasági Igazgatóságot a
támogatási összegek átutalására.
Határidő:
Felelős:

2019. május 4. illetve 2019. június 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető

15. napirendi pont:
Javaslatok beérkezett kérelmek támogatására
(41. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az
előterjesztést.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete jelezte,
hogy a programjukat pénteken rendezik meg. Megoldható, hogy még a héten megkapja az
egyesület a támogatást.
dr. Molnár Kata jegyző: Meg kell, hogy nézzék, hogy a korábbi támogatások esetében
teljesítette-e az egyesület az elszámolási kötelezettségét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 62/2019. (IV. 24.) határozata
beérkezett kérelmek támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. a 2019. évi Tartalék Kerete terhére összesen 300.000,Ft értékben az alábbi támogatásokat ítéli meg:
Sor
szá
m
1.

2.

Kérelmező/
javaslattev
ő
Iktatószám
Liszt Ferenc
Pedagógus
Kórus
Egyesület
VI/B/2961/2019
Vakok
és
Gyengénlát
ók
Tolna
Megyei
Egyesülete
VI/B/277/2
019

Határidő:
Felelős:

Tárgy (támogatandó Megítélt
cél)
támogatás
Ft
a kórus fellépéseinek 100.000,támogatása

a Vakvezető kutyák 200.000,Világnapja
és
az
Esélyegyenlőség
Napja
alkalmából
szervezett
rendezvénysorozat
támogatása

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
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2. a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány által
benyújtott
Vándorbölcső
Program
megvalósítása
Szekszárdon pályázatot 70.000 forint értékben javasolja
támogatásra a Közgyűlésnek a 2019. évi Tartalék Keret
terhére;
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okiratok
elkészítésére és a támogatások átutalására.
Határidő:
Felelős:

2019. május 10. illetve május 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

16. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Támogatási Keret Felhívására
(43. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is 1.100.000
forintot különített el a bizottság erre a keretre. A minimális összeget idén megemelnék 30.000
forintra. Programokra lehet pályázni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 63/2019. (IV. 24.) határozata
a 2019. évi Kulturális Támogatási Keret pályázati felhívásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a 2019. évi Kulturális Támogatási Keret pályázati
felhívását az előterjesztésben és az előterjesztés
mellékletében foglalt tartalom szerint;
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Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás Szekszárdi Vasárnapban, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján való közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2019. április 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

17. napirendi pont:
Javaslat a Civil Keret Felhívására
(42. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: A tavalyi évhez
hasonlóan idén is 6.000.000 forint lett elkülönítve erre a keretre. Az elnyert támogatási
összeget működési költségekre kell felhasználni. A pályázatok benyújtásának határideje
május 24-e. Az igényelhető támogatási összeg minimum 50.000 forint, maximum 200.000
forint.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 64/2019. (IV. 24.) határozata
2019. évi Civil Keret pályázati felhívásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a 2019. évi Civil Keret pályázati felhívását az
előterjesztésben és az előterjesztés mellékletében foglalt
tartalom szerint;
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás Szekszárdi Vasárnapban, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján való közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2019. május 12.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

18. napirendi pont:
Javaslat a 2019. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására
(110. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 65/2019. (IV. 24.) határozata
a 2019. évi egyházi közösségi programok és beruházások
megvalósításának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a 2019. évi egyházi közösségi
programok és beruházások megvalósítására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

19. napirendi pont:
Az Ős-Szellemiség Egyesület támogatási kérelme
(46. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondja, hogy dr. Máté István képviselőtársával részt
vettek a rendezvényen. Meghallgatták a mongol nagykövet előadását, amely nagyon
élvezetes volt, valamint megható is, mert nagyon szépen beszélt magyarul.
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dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Itt tanult Magyarországon?
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Igen, jogi egyetemet végzett, majd visszatért Mongóliába,
ahol különböző áruházaknál volt igazgató, majd utána visszakerült Magyarországra
nagykövetnek. A rendezvényen körülbelül 20 egyetemista is részt vett. Kint voltak a Sió
parton, ahol megismerkedtek az íjászok itthoni tevékenységével, valamint a Clark Ádám
Flottila tevékenységével is. A nagykövet úr jelezte, hogy szívesen jönne máskor is.
dr. Máté István bizottsági tag: A víz világnapjához kapcsolódóan tartott előadást. Elmondja,
hogy a magyar történelemben igen jártas a nagykövet úr.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az egyesület biztosította a diákok szállítását és ellátását is.
dr. Máté István bizottsági tag: Nagyon tetszett a vendégeknek a Flottila működése is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság 100.000 forinttal támogassa az
egyesületet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 66/2019. (IV. 24.) határozata
az Ős-Szellemiség Egyesület támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. a 2019. évi Tartalék Kerete terhére 100.000 forint összegű
utólagos támogatást biztosít az Ős-Szellemiség Egyesületnek a
gyümölcsoltó Boldogasszony ünnep a Sió-torkolati árvízkapunál
rendezvényhez;
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okirat
elkészítésére, valamint a támogatási összeg átutalására;
Határidő:
Felelős:

2019. május 10.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a polgármestert a támogatói okirat aláírására.
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Határidő:
Felelős:

2019. május 10.
Ács Rezső polgármester

20. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2019. I. negyedév)
(37. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 67/2019. (IV. 24.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az átruházott hatáskörben hozott – 2019.
január 1. – 2019. március 31. közötti időszakra vonatkozó –
bizottsági határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 10 óra 06 perckor berekeszti. A
bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző

33
0424jkv

