SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 83-12/2013.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 2013. június 26-án (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal I.
emeleti Polgármesteri Tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Halmai Gáborné
Horváth Ferenc és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradt:

Dr. Horváth Kálmán,
Dr. Hadházy Ákos, és
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelent:

A jegyzı megbízásából:

Meghívottak:

Majnay Gábor osztályvezetı,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Ritter Eszter szociális ügyintézı,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens,
jegyzıkönyvvezetı.
Dr. Dobos Gyula és
Németh Judit az aranykönyvi szerkesztıbizottság tagjai,
Sárközi János József a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,
Horváth Erika pályázó,
Hollendusné Bíró Anett pályázó.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzıkönyv-hitelesítınek Takács Zoltánt válassza meg.
A bizottság 4 igen szavazattal Takács Zoltánt választotta meg jegyzıkönyv-hitelesítınek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı
felvételét:
• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Programjának
jóváhagyásáról
(192. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ritter Eszter szociális ügyintézı

• Kérelem a 2013. évi Kábítószer-ellenes Világnap szervezésének támogatására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
• A 2013. évi Magyar Atlétikai Bajnokság támogatásának visszavonásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Javasolja a meghívóban szereplı 5. napirendi pont levételét. Valamint javasolja, hogy a
meghívóban szereplı 1-2. napirendi pontokat a bizottság nyilvános ülésen tárgyalja tekintettel
arra, hogy a pályázók nem kérték a zárt ülésen történı tárgyalást.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot a kiegészítésekkel együtt,
amelyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS
1. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázatok elbírálására (2. Sz. Óvoda,
Gyermeklánc Óvoda)
(183. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: pályázók
2. napirendi pont:
Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Babits Mihály Általános Iskola, Baka
István Általános Iskola, Garay János Gimnázium)
(184. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
ZÁRT ÜLÉS
3. napirendi pont:
Javaslat kitüntetı díjak adományozására
(195. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mizsák Dominika kabinetvezetı
NYILVÁNOS ÜLÉS
4. napirendi pont:
Javaslat a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(190. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Dr. Dobos Gyula,
Németh Judit, és
Kis Pál István az aranykönyvi szerkesztıbizottság tagjai.
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5. napirendi pont:
Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi csoportjaira
(185. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
Intézményi névváltozások véleményezése
(186. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(171. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Feri Blanka osztályvezetı
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Programjának
jóváhagyásáról
(192. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ritter Eszter szociális ügyintézı
9. napirendi pont:
Kérelem a 2013. évi Kábítószer-ellenes Világnap szervezésének támogatására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
A 2013. évi Magyar Atlétikai Bajnokság támogatásának visszavonásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

1. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázatok elbírálására (2. Sz. Óvoda,
Gyermeklánc Óvoda)
(183. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: pályázók
- 2. Sz. Óvoda magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázat
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti Horváth Erika pályázót. Kívánja kiegészíteni a
pályázatát?
Horváth Erika pályázó: Nem, a kérdésekre szívesen válaszol.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A helyzetértékelés olyan, mint egy tanulmány, a pályázat
jól felépített, szakszerő. A 9. oldalon a viselkedési és beilleszkedési zavarral küzdı és a
hátrányos helyzető gyermek száma között van nyilván átfedés. Ez milyen mértékő?
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Horváth Erika pályázó: Ez évente változik, nem tudja 100%-os mértékben megmondani. A
beiratkozó létszámból egyre magasabb a részképesség zavaros gyermekek száma. A
beilleszkedési zavaros gyermekek száma még több. A megváltozott társadalmi viszonyok
hatására érzékelhetı az emelkedés. Például a beiratkozó gyermekek esetében 1/3 része a
szülıknek már elvált.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A nem körzetesek aránya mekkora?
Horváth Erika pályázó: Két fı jelenleg.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Medina község csatlakozásakor több probléma, nehézség
is felmerült. Most Szedres község csatlakozásával is vannak nehézségek?
Horváth Erika pályázó: Részben egyszerőbb abból a szempontból, hogy van már
tapasztalatuk az összevonással kapcsolatban. Részben pedig komplikáltabb, mert törvényi
változások voltak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A családi napközi hogyan illeszkedik az intézménybe?
Horváth Erika pályázó: Két okból került bevezetésre a családi napközi. Az egyik, hogy
szerették volna felújítani az épületet. Két pályázat adott erre lehetıséget. A Kadarka utcai
épület felújítása megvalósult. Továbbá van egy szülıi réteg, mely szeretné önkormányzati
intézménybe járatni a gyermeket, de nem szeretnék, hogy 30 fıs csoportba kerüljön a
gyermekük. Nekik adják meg azt a lehetıséget, hogy plusz díjért járhassanak a napközibe. A
feltételek ugyanolyanok, mint a másik óvodai csoportban.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mekkora a szülıi hozzájárulás mértéke?
Horváth Erika pályázó: 29.000 Ft, plusz az étkezés díja.
Halmai Gáborné bizottsági tag: A referencia intézményi szerepkörrıl kér tájékoztatást.
Horváth Erika pályázó: Az egészséges óvodák hálózatnak a módszertani központja az
intézmény a régióban. Nagy szeretettel csinálják ezt a tevékenységet, erre szakosodott a
Kadarka utcai óvoda, van például két természetgyógyászuk.
Takács Zoltán bizottsági tag: Milyenek a csoportlétszámok? Egy pedagógusra hány
gyermek jut?
Horváth Erika pályázó: A szakmai és személyi feltételek nagyon jók. A gyermeklétszám a
családi napköziben 7 fı, erre van 2 fı pedagógus. A bölcsıdei csoport 14 fıvel mőködik, erre
van két gondozónı és egy dajka. Az óvodai csoportokban 29-32 fıs volt a létszám. A
jogszabályi változások miatt a jövıben 25 fıs lehet majd a létszám.
Sárközi János József a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A
nemzetiségi önkormányzatnak egyetértési joga van az intézményvezetı kinevezésével
kapcsolatban. Testületük támogatja Horváth Erika megbízását.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság támogassa Horváth Erika
kinevezését a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde vezetıjévé.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 94/2013. (VI. 26.) határozata
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében magasabb vezetıi
beosztásra kiírt pályázat elbírálásáról
(183. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága támogatja Horváth Erika kinevezését a 2. Számú Óvoda és
Bölcsıde vezetıjévé, és az elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
- Gyermeklánc Óvoda magasabb vezetıi beosztására kiírt pályázat
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a másik pályázó
visszalépett. Köszönti Hollendusné Bíró Anett pályázót. Kívánja kiegészíteni a pályázatát?
Hollendusné Bíró Anett pályázó: Nem, a kérdésekre szívesen válaszol.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kéri a pályázót, hogy mutatkozzon be.
Hollendusné Bíró Anett pályázó: Férjnél van, egy gyermeke van, aki 10 éves. Komlón
született és ott kezdte a pályáját az egyik közeli faluban. Nagyon szeretett ott élni és dolgozni.
A településen a kulturális életet is ı szervezte. Utána visszakerült Komlóra dolgozni. Majd
magánélete úgy alakult, hogy ide került Szekszárdra, és 1998. évben a Kórházi Óvodában
kezdett el dolgozni. 2004. évben került át a Gyermeklánc Óvodába a Perczel Mór utcai
tagintézménybe.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Meg kellett gyızni, hogy pályázzon a vezetıi állásra?
Hollendusné Bíró Anett pályázó: Az intézmény vezetıje tudatosan készült a nyugdíjba
vonulásra, érezte a segítı szándékot és a támogatást felıle. Beiskolázták ıt korábban a
továbbképzési terv keretében, melyet a nevelı-testület jóváhagyott, ezzel biztosították ıt
arról, hogy el tudják képzelni vezetınek.
Halmai Gáborné bizottsági tag: Jónak ítéli meg a pályázatot, és nagyon jó a pályázó
hozzáállása.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Meggyızı volt számára, hogy 100 %-os a pályázó
támogatottsága.
Sárközi János József a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A
nemzetiségi önkormányzat képviselı-testülete támogatja Hollendusné Bíró Anett megbízását.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság támogassa Hollendusné Bíró
Anett kinevezését a Gyermeklánc Óvoda vezetıjévé.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 95/2013. (VI. 26.) határozata
A Gyermeklánc Óvoda tekintetében magasabb vezetıi beosztásra kiírt
pályázatok elbírálásáról
(183. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága támogatja Hollendusné Bíró Anett kinevezését a Gyermeklánc
Óvoda vezetıjévé, és az elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
2. napirendi pont:
Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Babits Mihály Általános Iskola, Baka
István Általános Iskola, Garay János Gimnázium)
(184. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság az intézményvezetıi
pályázatok véleményezésére (Babits Mihály Általános Iskola, Baka István Általános Iskola,
Garay János Gimnázium) vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja azzal, hogy a Közgyőlés Fetzer Györgyi igazgatói megbízását abban az
esetben támogassa, amennyiben elnyeri a nevelıtestület és az alkalmazotti közösség
támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 96/2013. (VI. 26.) határozata
Intézményvezetıi pályázatok véleményezésérıl (Babits Mihály Általános
Iskola, Baka István Általános Iskola, Garay János Gimnázium)
(184. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága az intézményvezetıi pályázatok véleményezésére (Babits Mihály
Általános Iskola, Baka István Általános Iskola, Garay János Gimnázium)
vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja azzal, hogy a Közgyőlés Fetzer Györgyi igazgatói megbízását
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abban az esetben támogassa, amennyiben elnyeri a nevelıtestület és az
alkalmazotti közösség támogatását.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
A bizottság 9 órától 9 óra 5 percig zárt ülés tart, melyen meghozta 97/2013.(VI.26.)
határozatát.
4. napirendi pont:
Javaslat a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(190. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Dr. Dobos Gyula,
Németh Judit, és
Kis Pál István az aranykönyvi szerkesztıbizottság tagjai.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottság javaslatai már beépítésre kerültek.
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megfogalmazott módosító
javaslatokat, ezek beépítésre kerülnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az Aranykönyvi Szerkesztıbizottság
tagjainak, valamint Pócs Margitnak a munkáját. Javasolja, hogy a bizottság elfogadásra
javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés határozati javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 98/2013. (VI. 26.) határozata
A 2012. évi aranykönyvi bejegyzésekrıl
(190. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a 2012. évi Aranykönyvi
bejegyzésekrıl szóló elıterjesztés határozati javaslatát.

Határidı: 2013. június 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
5. napirendi pont:
Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi csoportjaira
(185. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az írásbeli elıterjesztést nem kívánja
kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja az elıterjesztés határozati javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 99/2013. (VI. 26.) határozata
Az óvodák 2013/2014. nevelési évi csoportjairól
(185. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az óvodák 2013/2014.
nevelési évi csoportjaira vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
6. napirendi pont:
Intézményi névváltozások véleményezése
(186. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az írásbeli elıterjesztést nem kívánja
kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Baka István Általános Iskola esetében a tagintézmény
neve változik?
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Eddig nem volt külön kezelve
tagintézményként, most már tagintézményként kezelik és így kell meghatározni az
elnevezését.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Dienes Valéria Általános Iskola elnevezésével
kapcsolatban mi volt a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének
véleménye?
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az elnevezésekkel kapcsolatban az EMMI
rendelet nem egyértelmő.
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens: A német nemzetiségi
önkormányzat szeretné, ha a német elnevezés is maradna.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja az elıterjesztés határozati javaslatát.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 100/2013. (VI. 26.) határozata
Intézményi névváltozások véleményezésérıl
(186. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az intézményi
névváltozások véleményezésére vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
7. napirendi pont:
Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(171. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Feri Blanka osztályvezetı
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja az elıterjesztés határozati javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 101/2013. (VI. 26.) határozata
Lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról
(171. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a lakásbérleti jogviszony
meghosszabbítására vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Programjának
jóváhagyásáról
(192. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ritter Eszter szociális ügyintézı
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az elıterjesztés tartalmazza, hogy civil szervezetekbıl és
egyéb szervezetekbıl álló fórum megvitatta a programot. Az oktatási területrıl ki volt a
fórumban?
Ritter Eszter szociális ügyintézı: A Civil Kerekasztalt kérték fel, hogy jelöljenek ki civil
szervezeteket, akik az esélyegyenlıségi programban felsoroltakat képviselik. Ez nem egy
végleges névsor, még változhat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Évente egyszer kerül a fórum összehívásra?
Ritter Eszter szociális ügyintézı: Évente többször is lehet a fórumot összehívni, ha erre
mutatkozik igény. Lehetıség van külön munkacsoportok létrehozására is. Egyes csoportok
között átfedések is vannak.
Sárközi János József a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Szomorúan
tapasztalta, hogy a nemzetiségi önkormányzat nem vett részt a fórum munkájában. A jövıben
kéri, hogy vonják be a munkába a nemzetiségi önkormányzatot is.
Ritter Eszter szociális ügyintézı: A program elsı változata megküldésre került a
nemzetiségi önkormányzatok elnökei számára is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja az elıterjesztés határozati javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 102/2013. (VI. 26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi
Programjának jóváhagyásáról
(192. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Programjának jóváhagyására
vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Kérelem a 2013. évi Kábítószer-ellenes Világnap szervezésének támogatására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Ismerteti az elıterjesztést.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elfogadásra javasolja a bizottságnak a határozati
javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 103/2013. (VI. 26.) határozata
A 2013. évi Kábítószer-ellenes Világnap szervezésének támogatására
vonatkozó támogatási kérelemrıl
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány RÉV Szenvedélybetegsegítı Szolgálat által szervezett 2013. évi Kábítószer-ellenes Világnap
szervezéséhez kapcsolódóan az árambiztosítás költségeihez 30.000- Ft
összeggel hozzájárul az Ifjúsági célú Tartalék Keret terhére.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére, és a támogatási összeg átutalására.

Határidı: 2013. június 26.
2. pont tekintetében: 2013. július 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı

10. napirendi pont:
A 2013. évi Magyar Atlétikai Bajnokság támogatásának visszavonásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elfogadásra javasolja a bizottságnak a határozati
javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 104/2013. (VI. 26.) határozata
A 2013. évi Magyar Atlétikai Bajnokság támogatásának visszavonásáról
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1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága – tekintettel arra, hogy a 2013. évi Magyar Atlétikai
Bajnokság nem kerül megrendezésre – felkéri a Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft.-t, hogy a részére nyújtott 1.500.000,- Ft
támogatást fizesse vissza Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére.

2.

A bizottság a visszautalt 1. 500.000- Ft összeget a sportcélú Tartalék
keretre csoportosítja át.

Határidı: 2013. június 26.
2. és 3. pont tekintetében: 2013. július 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök,
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 9 óra 35 perckor
berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Takács Zoltán
bizottsági tag

A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
Jogi és bizottsági referens, jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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