SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-4/2011.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2011.
március 7-én 10 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában megtartott
rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Fajszi Lajos, és
Dr. Horváth Kálmán bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Pál József igazgatóság vezetı,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati és oktatási referens,
Herr Teréz fıépítész,
Kovácsné dr. Kubik Andrea biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 10 órakor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a meghívóban 2. napirendi pontként
feltüntetett 2010. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet vegye le napirendjérıl tekintettel
arra, hogy még nem került kiküldésre.
Herr Teréz: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat Baka István szobrának
elhelyezésére” címő szóbeli elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
A napirendre vonatkozó további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott, és megállapította a következı napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl (tervezet) II. forduló
(43. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
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2. napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2010. évi megvalósulásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
3. napirendi pont
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF
munkájának tapasztalatairól
(40. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
4. napirendi pont
Javaslat kötelezı önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás
elfogadására
(51. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens
5. napirendi pont
Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására
(52. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens
6. napirendi pont
Javaslat közoktatási, illetve közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladatellátási megállapodások módosítására
(45. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont
Javaslat intézményi közoktatási esélyegyenlıségi programok jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
8. napirendi pont
Javaslat Baka István szobrának elhelyezésére
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész

1. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl (tervezet) II. forduló
(43. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: A költségvetési rendelet a közgyőlés által elfogadott költségvetési koncepció alapján
készült el. A 2011. évi költségvetési rendelet azonban mind szerkezetében, mind tartalmában teljesen
eltér a korábban megszokott költségvetési rendelettıl. Tekintettel arra, hogy a Költségvetési
Elszámoló Szervezet 2011. február 1-jétıl beolvadt a Polgármesteri Hivatalba, az intézmények
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költségvetésének tervezése is teljesen megváltozott. Az év elején kiadásra került egy tervezési körirat,
amelynek alapján költségvetési egyeztetı tárgyalásokat folytattak le az intézményvezetıkkel. Ekkor
meghatározták a fı számokat, ezt követıen pedig az intézmények saját maguk készítették el a
költségvetésüket. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei is hasonlóan készítették el a
költségvetés rájuk vonatkozó részét. A Gazdasági Igazgatóság az általuk elkészített költségvetésen
csak kisebb korrekciókat hajtott végre. Az egyik ilyen korrekció a dologi kiadásoknál az
energiaköltségeknél történt, amikor engedélyezték a dologi kiadások tekintetében a 3,5 %-os
inflációnak megfelelı növekedést. Általánosságban elmondható, hogy az egész költségvetés sokkal
részletesebb, mint korábban. A pályázatokra vonatkozó táblák is részletesen bemutatják az áthúzódó
és a teljesítendı pályázatokat. Ezek alapján elmondható, hogy az intézmények tekintetében is jelenleg
35 db pályázat fut. A költségvetésben megjelenik az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet és az ÁSZ jelentéseknek megfelelıen a 2010. évi
pénzmaradvány összege is, amely azonban a zárszámadási rendelet elfogadásáig még biztosan változni
fog, hiszen a költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló határideje 2011. március 9. Idıközben
megkapták a könyvvizsgálói véleményt is. Ismerteti a könyvvizsgálói véleményt.
Halmai Gáborné: Mi az oka annak, hogy a mőködési tartalék olyan nagy összegő?
Pál József: Ennek oka az intézmények tekintetében futó pályázatok, valamint az önkormányzat
tekintetében is a két nagy projekt megvalósítása, hiszen nem látják elıre a megvalósulási ütemet. Ezen
kívül az elıre nem látható feladatok – mint például a vis maior események – miatt is szükség van ilyen
magas tartalék képzésére.
Halmai Gáborné: Egy másik bizottsági ülésen volt szó a Zöldtárs Alapítvány támogatásáról, ezt nem
találta meg a költségvetésben.
Pál József: A 3. számú mellékletben szerepel a Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány támogatása 4
millió Ft-tal.
Halmai Gáborné: Az intézményeknél amennyiben az adóváltozások miatt lesz bérkompenzáció – és
a közalkalmazotti bérek ismeretében valószínőleg lesz – akkor az mennyiben érinti az önkormányzat,
illetve az intézmények költségvetését?
Pál József: Amennyiben ilyen lesz, az nem az intézmények költségvetését fogja terhelni, erre is
szolgál például a magas mőködési tartalék.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
28/2011 (III.7.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi
költségvetési rendelete
(43. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a 2011. évi költségvetésrıl
szóló rendelet tervezetet.
Határidı: 2011. március 8.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

3

2. napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2010. évi megvalósulásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a tájékoztatót a Szekszárdi Civil Kerekasztal az
elıterjesztések kiküldése elıtt megkapta, és visszajeleztek, hogy a tájékoztatóban foglaltakkal
egyetértenek.
Halmai Gáborné: Tudomása szerint az elmúlt évben a civil szervezetek részérıl felmerült
térhasználattal kapcsolatos igény. Ezzel kapcsolatosan ıt is megkeresték. Kérdezi, hogy volt-e ezzel
kapcsolatban valamilyen egyeztetés? Véleménye szerint a térbeli használatot lehet ugyan forintosítani,
de nem igazságos. Mert nem minden civil szervezetnek egyforma a térhasználattal kapcsolatos igénye.
Ezt véleménye szerint át kellene gondolni.
Pócs Margit: Térhasználattal kapcsolatos igény a polgármesteri hivatalba tudomása szerint nem
érkezett. Amennyiben ilyen megkeresést kapott volna, biztosan találtak volna rá megoldást.
Véleménye szerint, amennyiben a bizottság vagy a közgyőlés úgy dönt, nincs akadálya annak, hogy a
térbeli használat forintosítását a jövıre vonatkozóan átvizsgálják. Természetesen a civil szervezetek
részére év közben biztosított támogatásoknál ezt a kimutatást nem veszik figyelembe.
Halmai Gáborné: A beszámolóban is olvasta azt a tényt, hogy a CISZOK nagyon sok háttérfeladatot
lát el, ami valóban így van. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy mik a jövıre vonatkozó tervek? Van-e
esetleg valamilyen új pályázati lehetıség?
Pócs Margit: Az biztosan látszik, hogy az idén ugyanígy tudja tovább folytatni tevékenységét a
CISZOK annak ellenére, hogy semmilyen nagyobb pályázat révén nem számíthatnak támogatásra.
Minden erejükkel azon dolgoznak, hogy az NCA-tól, és egyéb forrásokból bevételhez jussanak. Talán
a nyáron kiderül néhány dolog a jövıre vonatkozóan.
Csillagné Szánthó Polixéna: Véleménye szerint ez a tájékoztató egy rendkívül igényesen elkészített
anyag. Ha valaki kíváncsi a szekszárdi civil életre, akkor az ebbıl az anyagból teljes körő tájékoztatást
kap. A tájékoztató olvasása közben felmerült benne az a gondolat, hogy nem csak a civil szervezetek
kapnak a várostól sok támogatást, ez fordítva is igaz. A város is sok mindent kap a civil
szervezetektıl, tevékenyen részt vesznek a város rendezvényein. Talán ezt is lehetne forintosítani, bár
lehet, hogy az önkéntességen csorbítana, de véleménye szerint ez így lenne korrekt. A tájékoztatóval
kapcsolatosan még elmondja, hogy az Állampolgári Részvétel Hetén kevesellette a részt vevı civil
szervezetek számát, és a véleményt nyilvánítók számát is.
További 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:
29/2011 (III.7.) HB határozat
Tájékoztató a Civil Koncepció megvalósulásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra
javasolja
a
Civil
Koncepció
megvalósulásáról szóló tájékoztatót.
Határidı: 2011. március 8.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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3. napirendi pont
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF
munkájának tapasztalatairól
(40. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Halmai Gáborné: A beszámolóval kapcsolatosan szeretné néhány észrevételét a bizottsággal
megosztani. Az egyik ilyen észrevétele az iskolák aktivitásával kapcsolatos. A Kábítószer Egyeztetı
Fórum megkereste az iskolákat, ezt a megkeresést azonban nem túl jól fogadták az iskolák. Ennek
egyrészt az a rossz sztereotípia az oka, hogy ha már beszélünk róla, akkor az a probléma biztosan jelen
van az iskolában, holott ez nem így van. A védınıi hálózat sok segítséget nyújt nekik, és most arra
gondoltak, hogy az osztályfınököket is megcélozzák. Segítséget kér az iskolákkal való kapcsolat
felvételében.
Csillagné Szánthó Polixéna: Mindenképpen segítséget szeretne ebben nyújtani.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: Kérdése Halmai Gáborné képviselıhöz, hogy hatásos-e az, ha volt
drogosok tartanak foglalkozásokat a drogokkal kapcsolatosan a diákok részére? Az a tapasztalata,
hogy talán ez a leghatásosabb módszer, és talán még hatásosabb, ha kis csoportokban, tanári felügyelet
nélkül folyik ez a tájékoztatás.
Halmai Gáborné: Igen, ez a leghatásosabb módszer. A KEF-nek tagja a zsibriki otthon, és tılük ilyen
tekintetben nagyon sok segítséget kapnak.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: Véleménye szerint az érettségihez szükséges önkéntes munkába is be
lehetne vonni a drogokkal kapcsolatos megelızı, tájékoztató munkát.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
Kábítószer Egyeztetı Fórum munkájáról szóló beszámolót azzal, hogy javasolják a 2011. évi
költségvetésbe 350.000,- Ft támogatás beépítését a Kábítószer Egyeztetı Fórum részére.
További 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:
30/2011 (III.7.) HB határozat
Beszámoló
a
kábítószer
visszaszorítására
elfogadott
eredményeinek
és
a
KEF
tapasztalatairól
(40. számú közgyőlési elıterjesztés)

probléma
stratégia
munkájának

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Beszámoló a kábítószer
probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek
és
a
KEF
munkájának
tapasztalatairól” címő elıterjesztés határozati
javaslatát azzal, hogy a Kábítószer Egyeztetı Fórum
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részére 350.000,- Ft támogatás beépítését javasolja a
2011. évi költségvetésbe.
Határidı: 2011. március 8.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont
Javaslat kötelezı önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás
elfogadására
(51. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
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:
31/2011 (III.7.) HB határozat
Javaslat kötelezı önkormányzati nyilvános
könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás
elfogadására
(51. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat kötelezı
önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról
szóló megállapodás elfogadására” címő elıterjesztés
határozati javaslatát.
Határidı: 2011. március 8.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
5. napirendi pont
Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására
(52. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
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:
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32/2011 (III.7.) HB határozat
Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó
együttmőködési megállapodás elfogadására
(52. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat a Mészöly hagyaték
kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás
elfogadására” címő elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2011. március 8.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
6. napirendi pont
Javaslat közoktatási, illetve közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladatellátási megállapodások módosítására
(45. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor: Röviden 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:
33/2011 (III.7.) HB határozat
Javaslat
közoktatási, illetve
feladatok
ellátására
kötött
megállapodások módosítására
(45. számú közgyőlési elıterjesztés)

szakszolgálati
feladat-ellátási

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat közoktatási, illetve
szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladatellátási
megállapodások módosítására”
címő
elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2011. március 8.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont
Javaslat intézményi közoktatási esélyegyenlıségi programok jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Tájékoztatja a bizottságot, hogy 2007. decemberében került elıször
elfogadásra Szekszárd Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja. Tavaly
benyújtottak egy TIOP-os pályázatot, amely az általános és középiskolák informatikai
eszközbeszerzésére vonatkozott. Ennek a pályázatnak kötelezı melléklete lesz majd a záróprojekt
elırehaladási jelentésben egy új települési közoktatási esélyegyenlıségi program benyújtása, amelyet
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2010. április végéig a közgyőlésnek el kellett fogadnia. Ez megtörtént, nemcsak Szekszárd város
tekintetében, hanem a közoktatási intézményfenntartó társulások miatt érintett települések is
elfogadták ezt a dokumentumot. Ez alapján 2010. szeptemberéig a közoktatási intézményeknek is el
kellett fogadniuk a saját intézményi esélyegyenlıségi programjukat. A települési terv két nagy részbıl
áll, egy helyzetelemzésbıl és egy akciótervbıl. Amikor az intézmények beküldték az intézményi
esélyegyenlıségi terveiket, azok ellenırzése úgy történt, hogy a települési esélyegyenlıségi programot
végigolvasva kigyőjtötték azokat a hivatkozásokat, amely az adott intézményre vonatkozóan célokat,
követelményeket fogalmazhat meg. Ezt követıen megnézték, hogy ezek a feladatok szerepelnek-e az
intézmények akciótervében. Ahol hiányosságot találtak, ott felvették az intézmény vezetıjével a
kapcsolatot, és egyeztettek a tervek kiegészítésével kapcsolatosan. Ezek a kiegészítések ez év január
végén, február elején megtörténtek, úgyhogy most már minden egyes intézmény esélyegyenlıségi
programja teljes egészében megegyezik a települési esélyegyenlıségi programban foglaltakkal. Ezeket
az intézményi esélyegyenlıségi programokat a módosításokat követıen a bizottságnak jóváhagyásra
javasolja. A települési esélyegyenlıségi program célul tőzi ki egy egyeztetı fórum létrehozását,
amelyre elég széles körben kerülnek meghívásra a résztvevık. A fórum célja, hogy minden év
augusztus 30-ig felülvizsgálja az intézményi esélyegyenlıségi programban foglaltak teljesülését.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az esélyegyenlıségi programok terjedelmük miatt nem kerültek
kiosztásra, azok Kocsis-Kisantal Orsolyánál megtekinthetıek.
Halmai Gáborné: Volt-e olyan változás, hiányosság az esélyegyenlıségi tervekben, amely fontos
lehet?
Kocsis-Kisantal Orsolya: Nem emlékszik rá, hogy komolyabb probléma lett volna a tervekkel
kapcsolatosan. Hiányosságok inkább az adatkezelés, és adatgyőjtés tekintetében voltak.
További 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:
34/2011 (III.7.) HB határozat
Intézményi
közoktatási
programok jóváhagyása

esélyegyenlıségi

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 10/2000. (IV.17.) számú
rendelete 1. számú melléklet 2. 1) 3. pont alapján
jóváhagyja az alábbi közoktatási intézmények
Közoktatási Esélyegyenlıségi Programját:
•
•
•
•

•
•
•
•

1. Számú Óvoda Kindergarten
2. Számú Óvoda és Bölcsıde
Gyermeklánc Óvoda
Garay János Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási
Típusú Sportiskola, Óvoda és PedagógiaiSzakmai Szolgáltató Intézmény
Babits Mihály Általános Iskola
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule
Baka István Általános Iskola
Garay János Gimnázium
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•

I.
Béla
Gimnázium,
Informatikai
Szakközépiskola, Kollégium,
Általános
Iskola és Óvoda

2. A bizottság a Wunderland Óvoda a Német
Kisebbségi Önkormányzat Óvodája Közoktatási
Esélyegyenlıségi Programjával egyetért.
3. A bizottság felkéri a városi fenntartású
közoktatási intézmények vezetıit, hogy a saját
intézményük
közoktatási
esélyegyenlıségi
programjában
szereplı
akciótervben
megfogalmazott célok és feladatok teljesülésérıl
minden évben a tanév végi beszámolóval
egyidejőleg beszámolót készítsenek.
Határidı:
1. és a 2. pont tekintetében: 2011. március 7.
3. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
8. napirendi pont
Javaslat Baka István szobrának elhelyezésére
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz: Tájékoztatja a bizottságot, hogy érkezett egy kérelem Baka Istvánról készített mellszobor
elhelyezésére vonatkozóan a róla elnevezett iskola elıtt. A szobrot Farkas Pál készítette. A
mellszoborhoz készülne egy talpazat is, amelyhez kérik az önkormányzat anyagi támogatását. A
talapzat elkészítésének költsége 250.000,- Ft + ÁFA. Ezzel kapcsolatosan kéri a bizottság segítségét.
Csillagné Szánthó Polixéna: A kérelemmel kapcsolatban elmondja, hogy a költészet napján adnák át
a mellszobrot. A Baka István Általános Iskola a szobor elhelyezésének költségéhez 100.000,- Ft-ot tud
biztosítani. Szeretné, ha a fennmaradó összeget a Humán Bizottság és a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság fele-fele arányban biztosítaná. Erre azonban csak a bizottsági keret felosztását követıen
tudnak visszatérni. Megfogalmazza a határozati javaslatot.
További 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:
35/2011 (III.7.) HB határozat
Baka István szobrának elhelyezése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága támogatja
Baka István mellszobrának elhelyezését a róla
elnevezett általános iskola elıtt.
2. A szobor kihelyezésének költségét a Baka István
Általános Iskola, a Humán Bizottság, és a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság közösen
biztosítja.
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3. A bizottság a támogatási összeg meghatározására
a bizottsági keret felosztását követıen visszatér.
4. A bizottság felkéri elnökét, hogy a támogatás
biztosítása tekintetében vegye fel a kapcsolatot a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökével.
Határidı: 2011. március 8.
3. és 4. pont tekintetében: 2011. április 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 11 óra 15 perckor berekeszti.

Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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