SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/14-6/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2017.
május 15-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Babits Mihály Kulturális Központ Remete termében megtartott
rendes üléséről.

Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Máté István bizottsági tag
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag
Takács Zoltán bizottsági tag

Távolmaradt:

Pap Máté bizottsági tag
Zaják Rita bizottsági tag
Nepp Péter bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Majnay Gábor osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Ódor János Gábor a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság jegyzőkönyvhitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 4 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:

1
0515jkv

NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(138. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(159. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(160. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
tapasztalatairól
(145. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Tamási Anna igazgatóságvezető

Társulás

működésének

2016.

évi

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete
a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(142. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(143. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rieger Beáta pénzügyi osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2016. évben lezajlott
ellenőrzésekről
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(131. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
8. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
(132. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
9. napirendi pont:
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének
elfogadására
(146. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ódor János Gábor igazgató
10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club látvány-csapatsport támogatással megvalósuló
ingatlan beruházásának támogatására
(139. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Bay Attila elnök
11. napirendi pont:
Javaslat a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására” c. pályázat beadásának jóváhagyására
(41. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
12. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Gyermekfelügyelet alapító okiratának módosítása
(144. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

Bölcsőde

és

Napközbeni

13. napirendi pont:
A Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület 2016. évi Civil keretből kapott támogatási összeg
felhasználásának módosítása
(40. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
14. napirendi pont:
A Tolna Megyei Járműbarát Egyesület 2016. évi Civil keretből kapott támogatási összeg
felhasználásának módosítása
(42. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
15. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Támogatási Keret Felhívására
(43. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(138. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: A Babits Mihály Kulturális Központ esetében volt szükség a
módosításra. Tulajdonképpen technikai jellegű módosításról van szó.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 68/2017. (V. 15.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(159. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az előterjesztés részletes indokolást tartalmaz. Elmondja, hogy a
feladatok teljesülése olyan esetekben is megtörtént, ahol a táblázatok szövegéből úgy tűnik, hogy
nem. Erre akkor kerülhet sor, ha a pénzügyi teljesítés áthúzódott a következő évre.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztésben olvasható, hogy a befektetési lehetőségek
kihasználásával az önkormányzat 20 millió forint többletbevételt realizált. Mik tartoznak ehhez a
többletbevételhez?
Tamási Anna igazgatóságvezető: A 2016-os év elején a Közgyűlés hozott egy döntést, miszerint a
Modern Városok Program keretéből befolyt pénzösszeg egy része átmenetileg szabad pénzeszközként
legfeljebb egy évre állampapírként leköthető. Ez eredményezte a többletbevételt. A pénzeszközök egy
része még most is le van kötve.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A rendelettervezet 2. §-a tartalmazza a bevételi és a kiadási
főösszeget. Ezt úgy lehet érteni, hogy ennyi a nyereség?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ennyi a pénzmaradvány. Ennek a maradványnak egy része nem
feltétlenül nyereség.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztés tartalmaz adatokat az önkormányzat vagyonáról.
Szeretné, ha a Közgyűlés csütörtöki üléséig tájékoztatná a hivatal arról, hogy mekkora volt az
önkormányzat vagyona 2006. december 31-én.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Jelzi, hogy utánanéznek a kért adatoknak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 69/2017. (V. 15.) határozata
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán a
2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(160. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezet
tartalmazza egyrészt az előző évi pénzmaradvány elszámolását, másrészt a pályázatokkal kapcsolatos
szükséges átvezetéseket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 70/2017. (V. 15.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
tapasztalatairól
(145. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Tamási Anna igazgatóságvezető

Társulás

működésének

2016.

évi

dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 71/2017. (V. 15.) határozata
Szekszárd- Szedres- Medina Óvodafenntartó Társulás működésének
2016. évi tapasztalatiról szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Beszámoló Szekszárd- Szedres- Medina Óvodafenntartó
Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete
a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
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(142. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A Támogatás Vizsgáló Iroda módosításokat javasolt az uniós szabályokhoz
igazodóan. Az előterjesztés egyrészt ezeket a javaslatokat tartalmazza, másrészt pedig azokat a
módosításokat, melyek a belső ellenőrzés eredményeként váltak szükségessé. Elmondja, hogy a
hivatalban lezajlott belső ellenőrzések megcélozták a civil támogatásokat is. Az ellenőrzésre azért volt
szükség, mert a különböző döntéshozók és a különböző szervezeti egységek nem jártak el egységesen
a hivatalon belül sem. Az egységesség érdekében a kialakult gyakorlat alapján újra átvizsgálták a
rendeletet, és ez alapján fogalmazta meg a hivatal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatát.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A rendelet egységes szabályokat tartalmazna például a Humán
Bizottságra és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságra?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, valamennyi bizottság keretére és a polgármesteri keretre is.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 72/2017. (V. 15.) határozata
a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló
3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló
3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(143. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rieger Beáta pénzügyi osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A tavalyi évhez képest két dolgot szeretne kiemelni. Az
egyik a megbízási szerződés 3.9 és 3.10 pontja, ami némileg módosult: gyakorlatilag most már
pontosan le van írva benne, hogy milyen jellegű a számlázás és az elszámolás. A másik dolog, amit
szeretne kiemelni, az a határozati javaslat harmadik pontja, ami rögzíti, hogy amennyiben a
napközbeni felügyeletre biztosított összeg meghaladja a 2.600.000 forintot, az önkormányzat az
„Intézményi tartalék” keretből biztosítja a szükséges összeget. Véleménye szerint erre nem kerül majd
sor, mert a tavalyi évben is jóval kevesebb összegbe került a napközbeni felügyelet biztosítása.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Évek óta jól működik a nyári napközi, és egyre népszerűbb.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Körülbelül 35-40 főre számítanak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Júniusig minden iskola külön oldja meg a gyermekek felügyeletét?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen, és augusztus 20. után is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondja, hogy minden évben elmegy, és megnézi, hogy mit
csinálnak a diákok és a pedagógusok ilyenkor az iskolában, és nagyon jók a tapasztalatai.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 73/2017. (V. 15.) határozata
az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosításáról
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.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2016. évben lezajlott
ellenőrzésekről
(131. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Jogszabályi kötelezettsége a hivatalnak a zárszámadáshoz kapcsolódóan az
ellenőrzések bemutatása. Az előterjesztés külön tartalmazza a belső és a külső ellenőrzéseket. Az
előterjesztést annyival szeretné kiegészíteni, hogy elrendelt egy vezetői ellenőrzést az önkormányzati
vagyonértékesítési versenyeztetési eljárással kapcsolatban, melynek eredménye kapcsán került sor
később a vagyonrendelet módosítására. Elmondja, hogy a korábbi évekhez képest megsokszorozódtak
az önkormányzatot és cégeit érintő belső ellenőrzések.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ki határozza meg az ellenőrzések szempontjait?
dr. Molnár Kata jegyző: Nagy, tagolt hivatalról van szó, ahol különböző szervezeti egységek munkáját
kell összehangolni, ami vezetői szinten látszik a legjobban. Ezért legtöbbször ő javasolja a témákat.
Elmondja, hogy a cégek belső ellenőrzését is szorgalmazza, mert korábban ez sem volt rendszeres.
Ezen kívül nagy jelentősége van az utóellenőrzéseknek is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Van-e szankció?
8
0515jkv

dr. Molnár Kata jegyző: Nincs szükség szankcióra, mert mindenki végre szokta hajtani a feladatokat.
Ha pedig valaki jelzi, hogy több időre van szüksége, akkor határidőt szoktak módosítani.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 74/2017. (V. 15.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2016. évben
lezajlott jelentésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága az „Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál 2016. évben lezajlott ellenőrzésekről” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
(132. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Jogszabályi kötelezettség a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló
beszámoló elkészítése, ami a Szálkával kötött megállapodásban is szerepel. A beszámoló
elkészítésekor minden szervezeti egység beszámolt a működési feltételéről, a személyi állományáról
és a tevékenységéről. Az anyag igen terjedelmes, de mégsem lehet azt mondani, hogy teljes körű,
mert a hivatalnak több olyan tevékenysége is van, ami nem dokumentálható, mint például a
rendezvények vagy a nemzetközi kapcsolatok szervezése. Úgy gondolja, hogy a hatósági munka
kevésbé ismert a döntéshozók számára, ezért az előterjesztés ezt egy kicsit részletesebben
tartalmazza. A hatósági ügyintézés nagyon magas színvonalú a Szekszárdi Polgármesteri Hivatalban.
Ezt bizonyítja az is, hogy a felettes szervek gyakran konzultálnak a kollégákkal jogszabály-értelmezési
kérdésben. Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezetőt pedig nemrég kérték fel előadás
megtartására társasházak törvényességi felügyeletéről. A szervezeti változásokat is feltüntették az
előterjesztésben. Egy korábbi SZMSZ módosítás létrehozta a folyamatellenőri munkakört, ami idén
került betöltésre, és melyhez nagy reményeket fűz.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A 184 fős összlétszám a korábbi évekhez képest növekedést jelent?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, jelentős növekedést jelent azért, mert a közel 40 fős zöldterület
karbantartó csoport is szervezetileg a hivatalhoz tartozik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hogy kerülnek felosztásra a jegyző és a két aljegyző között a
feladatok?
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dr. Molnár Kata jegyző: Egy SZMSZ módosítás következtében létrejött két új igazgatóság a hivatalon
belül az aljegyzők vezetésével. Ezt megelőzően nem volt vezetői feladata egyik aljegyzőnek sem,
hanem függetlenített aljegyzőként dolgoztak. Dr. Kajos Nikolett aljegyző látja el a Szervezési
Igazgatóság vezetői feladatait. Az ő hatáskörébe tartoznak a közbeszerzési ügyek, melynek magas
színvonalon való ellátása érdekében elvégezte a szükséges továbbképzést is. Ezen kívül hozzá tartozik
még az ügyvitel, a személyzeti ügyek és az informatikai osztály. Dr. Göttlinger István aljegyző a
Hatósági Igazgatóságot vezeti, valamint mivel jogtanácsosi képesítéssel is rendelkezik, a peres
ügyekben ő képviseli az önkormányzatot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A fogadó órákra témák szerint lehet bejelentkezni?
dr. Molnár Kata jegyző: A fogadó órákat általában ő tartja, távollétében pedig az aljegyző úr.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 75/2017. (V. 15.) határozata
a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi
tevékenységéről” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének
elfogadására
(146. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ódor János Gábor igazgató
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Wosinsky Mór Megyei Múzeum (a továbbiakban:
múzeum) igazgatóját. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolóját.
Ódor János Gábor, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója: Beszámolójában igyekezett a
múzeum összes szegmensére kitérni. A múzeumi munkának van egy olyan vonulata, amit a laikusok
kevésbé ismernek, és ami a munkaidejük nagy részét, körülbelül 80%-át kiteszi. Ez pedig a
gyűjteményekkel való foglalkozás. Múzeumi szakfeladataikat igyekeznek a tavalyi évhez hasonló
színvonalon ellátni, amihez jó alapot ad a költségvetésük. Az állami támogatásban van egy kis
bizonytalansági tényező. Van ugyanis 30 millió forintnyi bevételi kötelezettségük, aminek nagy része
a régészeti szakfeladat-ellátásban leledzik. Ha Tolna megyében nem lesz beruházás és ehhez
kapcsolódó régészet, akkor nem érik el ezt a bevételi összeget. Sajnos nem lát erre az évre
vonatkozóan nagy beruházást, és elmondja, hogy az uniós pályázatok sem indultak még el. Az
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intézkedési tervüket két kör után fogadta el az Állami Számvevőszék. Ez teljesen felülírta az az évi
munkatervüket.
dr. Molnár Kata jegyző: A költségvetési rendelet ismeretében nem érez bizonytalanságot a
költségvetésben.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az Apponyi-szoborról van-e költségvetés?
Ódor János Gábor, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója: Nincs. Ez a folyamat ott akadt el,
hogy lektorátusi engedéllyel rendelkező személyekkel lehet végeztetni a munkálatokat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Keresni kellene akkor egy művészt.
Ódor János Gábor, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója: Ezt csak a fenntartó teheti meg,
mert a múzeumnak nincs ilyen jogosítványa.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Wosinsky Mór sírját könnyen meg lehet találni Tolnán?
Ódor János Gábor, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója: Véleménye szerint igen. A kápolna
felöli bejáraton kell végigmenni, és a temető túlsó végén lesz, az ösvény mellett jobbra. Ott található
egy obeliszk.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót és a múzeumban folyó minőségi munkát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 76/2017. (V. 15.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017.
évi munkatervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2016. évi
beszámolójának és 2017. évi munkatervének elfogadására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club látvány-csapatsport támogatással megvalósuló
ingatlan beruházásának támogatására
(139. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Bay Attila elnök
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnökét. Az
egyesület ez irányú szándékáról eddig még nem hallott. Ez egy lehetőség?
Bay Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Igen, ez egy lehetőség. Az egész arra
vezethető vissza, hogy a Kézilabda Szövetség kiírt egy 60 csarnokos pályázatot, ami jelenleg úgy néz
ki, hogy erőteljesen meg fog csúszni. A csapatukat ez a pályázat először a 21. helyre sorolta. Először a
Babits Iskola jött szóba, de miután fény derült egy-két problémára, az I. Béla Gimnáziumot választották
helyszínül. Most úgy tudja, hogy az első évben 10 csarnok jönne létre. Az egyesületnek viszont
megoldást kell találnia, mert szűkösek a lehetőségek. Szabvány kézilabda méretű csarnok csak egy van
Szekszárdon, a Város Sportcsarnokban. Ezért nagy szükségük lenne még egy szabvány méretű
csarnokra, mert a többiben nem lehet bármilyen versenyt megrendezni. Az egyeztetést és a tervezést
már megkezdték, a Kézilabda Szövetség főtitkára pedig közölte már velük, hogy támogatják az
elképzelésüket. A pályázatukat már benyújtották. A pályázat teljes értéke 710 millió forint, amiből a
beruházás 550 millió forint, és megközelítőleg 380 millió forintnyi TAO pénzt kell, hogy
összegyűjtsenek. Elmondja, hogy körülbelül 300 millió forintra már kaptak ígéretet. Egyelőre még csak
a pályázat beadására került sor, amihez elkészültek az engedélyezési tervek, az építési engedélyhez
pedig a kérelem már benyújtásra került. A Kézilabda Szövetség várhatóan július végén vagy augusztus
elején hozza meg döntését.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A parkolási lehetőség megszűnne?
Bay Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Nem. A pályákat elválasztó kerítésnek
a vonala lesz a csarnok eleje.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Teljesen külön épül meg a csarnok?
Bay Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ez az 1238 m2 egy szinten lesz megépítve?
Bay Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: A csarnok egy szinten lesz, a kiszolgáló
épület, ami előtte lesz, az három szinten.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A csarnok tornateremként is fog üzemelni?
Bay Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Igen, napközben az iskola
rendelkezésére állna, délután pedig az egyesület használná.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A meglévő tornaterem is megmarad?
Bay Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kinek a tulajdonában lesz?
dr. Molnár Kata jegyző: A Tankerületi Központtal már folytattak egyeztetést az iskola kapcsán. Ez
alapján elmondja, hogy a fenntartást a Tankerületi Központ vállalja, az önkormányzat pedig segíti a
megvalósítást.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 77/2017. (V. 15.) határozata
a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club látvány-csapatsport
támogatással megvalósuló ingatlan beruházásának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club
látvány-csapatsport
támogatással
megvalósuló
ingatlan
beruházásának támogatására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

11. napirendi pont:
Javaslat a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására” c. pályázat beadásának jóváhagyására
(41. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 78/2017. (V. 15.) határozata
a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására” című pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága
1. jóváhagyja a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására”
című pályázat benyújtását.
Határidő:
Felelős:

2017. május 15.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására és a
szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel kapcsolatos
döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2017. május 24.
Ács Rezső polgármester
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12. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Gyermekfelügyelet alapító okiratának módosítása
(144. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

Bölcsőde

és

Napközbeni

dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztést annyival egészíti ki, hogy a kettő, konkrét névvel nem
rendelkező óvoda esetében felvetődött, hogy nevet kellene adni nekik. Az intézményvezetővel
egyeztettek, és elhangzott egy olyan javaslat, hogy az óvoda viselje a „Szekszárdi” nevet. Ezt azonban
nem tartja jó választásnak, mert véleménye szerint ez olyan, mintha ezt az óvodát ezzel
megkülönböztetnék a többi óvodától. Ezért egyelőre még marad 2. Számú Óvoda, de várják továbbra
is a javaslatokat.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Három évvel ezelőtt az Államkincstár elrendelte, hogy meg
kell nevezni, hogy melyik településen található az óvoda. Az intézményvezetővel azért javasolták a
„Szekszárdi” elnevezést, mert itt nem óvodáról van szó, hanem óvoda-bölcsődéről. Ezt az óvodabölcsődei jogintézményt másfél évvel ezelőtt hozta létre a jogalkotó. Viszont ez év szeptemberétől
meg kellene szüntetni az óvoda-bölcsődéket a jogszabályi rendelkezés szerint. Ez azonban nagyon sok
intézmény esetében csak pályázatok útján lenne megvalósítható. Ezek a pályázatok még mindig
tartanak, és valószínű, hogy szeptemberig nem lehet megoldani az építészeti megoldásokat sem. Erre
tekintettel az EMMI és az Államkincstár is azt a tájékoztatást adta, hogy a jogszabály módosítása be
fog következni, és csak jövő év szeptemberétől kell megszüntetni az óvoda-bölcsődéket. Ha meg kell
majd szüntetni az óvoda- bölcsődéket, akkor az alapító okiratot is módosítani kell, és addigra kellene
egy megfelelő elnevezést is találni. Az óvodák nem szeretnének olyan nevet, ami nem áll közel a
gyermekekhez.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A napközbeni gyermekfelügyeletért fizetni kell, míg a bölcsődében
szinte teljes mértékben térítési-díjmentesen biztosított a szolgáltatás. Miért térítésmentes? Mert
hátrányos helyzetű a gyermek?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A családi napközinél egyáltalán nincs normatív támogatás
2017-től, így teljesen piaci alapon működik. Bölcsődébe a rászorultakat veszik be, illetve azokat a
gyermekeket, akiknél mindenképp el kell, hogy menjen az édesanya dolgozni. A bölcsődében úgy
tudja, hogy egyénileg határozzák meg, hogy melyik gyermekre mennyit kell fizetni.
dr. Molnár Kata jegyző: A bölcsődék esetében van állami támogatás.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A munkahelyi bölcsődébe nemcsak az ott dolgozók gyermekei
helyezhetőek el. Akkor miért munkahelyi bölcsőde a neve?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az ott dolgozók gyermekei elsőbbséget élveznek. Viszont
ha marad még hely, akkor felvesznek oda más gyermekeket is. Úgy tudja, hogy maximum öt gyermeket
lehet felvenni munkahelyi bölcsődébe.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 79/2017. (V. 15.) határozata
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Bölcsőde és
Napközbeni Gyermekfelügyelet alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága „A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde,
Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet alapító okiratának
módosítása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

13. napirendi pont:
A Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület 2016. évi Civil keretből kapott támogatási összeg
felhasználásának módosítása
(40. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 80/2017. (V. 15.) határozata
a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület 2016. évi Civil
keretből kapott támogatási összeg felhasználásának módosításáról
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
engedélyezi a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület
kérelmére, hogy a 2016. évi Civil keretből kapott 50.000-, Ft
támogatási összeget a kért költségekre számolja el (irodaszer,
fenntartási és üzemeltetési, posta, költség, kis értékű tárgyi eszközök).
Határidő:
Felelős:

2017. május 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

14. napirendi pont:
A Tolna Megyei Járműbarát Egyesület 2016. évi Civil keretből kapott támogatási összeg
felhasználásának módosítása
(42. számú bizottsági előterjesztés)
15
0515jkv

Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 81/2017. (V. 15.) határozata
a Tolna Megyei Járműbarát Egyesület 2016. évi Civil Keretből kapott
támogatási összeg felhasználásának módosításáról
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
engedélyezi a Tolna Megyei Járműbarát Egyesület kérelmére, hogy a
2016. évi Civil keretből kapott 50.000 forint támogatási összeget a kért
költségekre számolja el (egyéb anyag, posta, bank költség,).
Határidő:
Felelős:

2017. május 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

15. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Támogatási Keret Felhívására
(43. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A korábbi évekhez képest változtatni
kellett a pályázati felhíváson, aktualizálni kellett, és szinkronba kellett hozni a pár napirendi ponttal
ezelőtt tárgyalt rendelettel. Elmondja, hogy a felhívás elkészítésekor törekedett az egyszerűsítésre.
Idén több olyan dokumentum is van, amit már nem kell benyújtani, de a pályázó büntetőjogi
felelősségének tudatában nyilatkozik arról, hogy rendelkezik ezekkel a dokumentumokkal. Így
kevesebb iratot kell benyújtani, viszont a pályázó felelőssége jóval nagyobb lesz. A költségvetési lap is
összhangban van a rendelettel. Itt jegyzi meg, hogy a táblázatot a legtöbb pályázó esetében
módosítani kell majd, mert a pályázók nagy része a megpályázott összeg bizonyos hányadát fogja csak
megkapni. Szeretné, ha a bizottság idén is előnyben részesítené azokat a pályázókat, akik jubileumi
évüket ünneplik. Elmondja még, hogy elszámolni az elnyert támogatási összegről kell csak, az önerőről
nem.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 82/2017. (V. 15.) határozata
a 2017. évi Kulturális Támogatási Keret pályázati felhívásról
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 2017. évi Kulturális Támogatási Keret pályázati
felhívását az előterjesztésben és a mellékletben foglalt tartalom
szerint.
Határidő:
Felelős:

2017. május 15.
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:

2017. május 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 9 óra 35 perckor berekeszti.
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
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