SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-12/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2016.
október 24-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Szekszárdi 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
Nepp Péter bizottsági tag
Takács Zoltán bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Pap Máté bizottsági tag
Zaják Rita bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Majnay Gábor osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Gaálné Hoffercsik Dóra a Civil Kerekasztal titkára
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója
Tasnádi Róbert
Jámbor Attila a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület
igazgatója
Paszler József a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület képviselője

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 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 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
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Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot sorrendváltoztatással együtt,
amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND

1. napirendi pont:
Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
feladatainak ellátásához
(308. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
2. napirendi pont:
Tájékoztató az extrém sport jelenlegi helyzetéről és jövőbeli elképzeléseiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Tasnádi Róbert
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Jámbor Attila igazgató
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……) önkormányzati
rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(318. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
5. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(312. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás
módosítása
(300. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Gaál Zoltán elnök
8. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító
okiratának módosítása
(301. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
9. napirendi pont:
Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(302. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
10. napirendi pont:
A Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálása
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
11. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány 2016. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási
összeg elszámolásának módosítása
(97. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
12. napirendi pont:
A Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatási kérelme
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
13. napirendi pont:
Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány tájékoztatója
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
14. napirendi pont:
A DIÁKOKÉRT Alapítvány Kulturális Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának és
elszámolási határidejének módosítása
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
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15. napirendi pont:
Javaslat a Víz’P’ Art Közalapítvány kérelmének támogatására
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
16. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. III. negyedév)
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
ZÁRT ÜLÉS:
17. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(298. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

1. napirendi pont:
Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
feladatainak ellátásához
(308. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: A tavalyi
évben az uszoda körüli helyzet meglepetésszerűen ért mindenkit. Egy ideiglenes uszodasátor
felállításában kellett gondolkodni. Az új uszoda közbeszerzésének kiírása most készül, ezért
valószínűsíthető, hogy még a 2017/18-as szezont is az ideiglenes sátorral kell megoldani. A bevétel és
a kiadás között az adottságok miatt ekkora a különbség. Az ideiglenes sátor már üzemel, az iskolák a
megadott rend szerint igénybe is veszik. Egy hónappal tovább üzemel a sátor, mint tavaly, várhatóan
április végéig, amíg ki nem nyit a fürdő.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztésben csak a költségek szerepelnek.
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: A bevételek
nagy része a vízilabdának köszönhető, körülbelül 18 millió forint. A kiadásokhoz képest a tényleges
bevétel a KLIK-től és a lakosságtól körülbelül 4.000.000 forint. A kiadásokat jelentősen növelik a
személyi jellegű kiadások: 17 fő alkalmazottat foglalkoztatnak. Ők az állandó alkalmazottak, a nyári
időszakban viszont több személyt kell, hogy foglalkoztassanak. Azért is van szükség ennyi emberre,
mert két műszakban dolgoznak az úszómesterek, mások pedig 12 órás műszakban.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A kiadások legnagyobb hányada a bérköltség?
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Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: A
bérköltség és az energia.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal a javaslattal, hogy
a Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a téli uszodai tevékenység ellátására vonatkozó
költségnem az önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezésekor kerüljön beépítésre.
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 172/2016. (X. 24.) határozata
költségvetési pótelőirányzat biztosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
2. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy kérje fel a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a téli uszodai tevékenység ellátására vonatkozó
költségnem az önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezésekor
kerüljön beépítésre.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Tájékoztató az extrém sport jelenlegi helyzetéről és jövőbeli elképzeléseiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Tasnádi Róbert
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Vállalta,
hogy megkeresik a városban azokat a fiatalokat, akik egyrészt űzik az extrém sportot, másrészt pedig
olyan ambícióval, tudással és tapasztalattal bírnak, hogy adott esetben működtetni is tudják az extrém
sportot. Így jutott el Tasnádi Róberthez, és az ő csapatához. Ők az extrém sportnak egy külön szakágát
űzik, és ők azok, akik lapáttal és ásóval a Baka István Általános Iskola melletti ugratókat kialakították.
A Gemenc Nagydíj szervezése során kezdtek beszélni arról, hogy hivatalos útra kell terelni azt a
munkát, amit ők végeznek. Az említett terület önkormányzati tulajdonú, de az extrém sportolók
karbantartják. November elején, az őszi szünet alatt lesz egy rendezvényük, amit a Sportközpont
társrendezésében szerveznek. Ehhez területhasználati engedélyt kell majd kérniük. A Sportközpont
próbál mindenben segíteni nekik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Egyesületről van szó?
Tasnádi Róbert: Igen, egy 13 éves egyesületről. 2008 és 2010 között következett be igazán nagy
fejlődés. Rendeztek Szekszárdon egy országos tehetségkutatót is. Ezt követően videót mutat be a
jelenlevőknek, amelyen láthatóak a szekszárdi pályán 2010 és 2015 között bekövetkezett változások.
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Ezen kívül mutat még egy budapesti és egy külföldi pályát, amely mintául szolgál a szekszárdi pálya
kiépítése során. A pályákat nemcsak a kerékpárosok tudják igénybe venni, hanem görkorcsolyázok,
rolleresek egyaránt. A lágyabb kialakításnak köszönhetően elmondható, hogy ezek a pályák
biztonságosak, így a fiatalabb korosztályok is igénybe vehetik. A videón zárásként látható, ahogy az
extrém sportnak egy másik szakágában világbajnoki ezüstérmet szerzett osztrák versenyző a Baka
Iskolánál kerékpározik. Az osztrák versenyző a közösségi oldalon kedves szavakkal dicsérte a mostani
pályát. Elmondja, hogy négy évet dolgozott Ausztriában, ahol sok tapasztalatot szerzett, amelyeket a
pálya továbbfejlesztésénél kamatoztatni tudna. A pálya felső része már majdnem kész, az alsó résszel
kell inkább foglalkozni. Szeretné, ha a földmunkák megfinanszírozásában segítséget kapnának. Nagyon
örülne, ha ezzel elkészülnének jövő tavaszra, hogy utána meg tudjanak pályázni egy jó lehetőséget.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A terület kinek áll a tulajdonában?
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója:
Önkormányzati tulajdonú területről van szó. Elsősorban egy írásos engedélyre van szükség, egy
megállapodásra az önkormányzattal. Az extrém sportnak kell egy állandó hely. Ez a sportcsarnok
mögött nem oldható meg állandó jelleggel, mert ott a jégpálya, továbbá a Modern Városok Program
keretében építendő sportcsarnok el fogja foglalni azt a helyet. Másik helyszínt kell találni. Emiatt
november 4-re összehívtak egy fórumot is. Véleménye szerint a Baka Iskola melletti terület jó hely
lehet. Felmérték, hogy körülbelül 150.000 forint+ ÁFÁ-ba kerülne az a földmunka, melyet most kér
támogatni az egyesület.
Tasnádi Róbert: A külföldön egyre népszerűbb pályák elkészítése körülbelül 30 millió forintba kerül,
ehhez képest az általuk kért 150.000 forint+ÁFA megfizethető összegnek mondható. Nekik csak a
munkagépekhez kell segítség, a többit meg tudják oldani kézimunkával.
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Megjegyzi,
hogy ezt a létesítményt kis gyermekek is tudnák használni.
Tasnádi Róbert: Tervbe van egy mobil pumpapálya kialakítása is, hogy ne kelljen állandóan bérelni
máshonnan.
dr. Molnár Kata jegyző: Jelzi, hogy a hivatal a szükséges egyeztetéseket lefolytatja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A támogatásra még az idén lenne szükség?
Tasnádi Róbert: Igen.
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Az extrém
sportolók a Gemenc Nagydíj során rengeteg segítséget nyújtottak a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft-nek. Amennyiben ilyen együttműködésre más városi rendezvényeken is sor
kerül, akkor a Sportközpont ezt a 150.000 forint költséget tudja vállalni. Az önkormányzattól a területhasználat engedélyezését kérik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a részletes beszámolót.
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Jámbor Attila igazgató
Jámbor Attila, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület igazgatója: Megköszöni az egyesületnek
nyújtott támogatásokat. Elmondja, hogy az egyesület szépen fejlődik, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
is kiemelt figyelmet fordít rájuk. Az infrastrukturális fejlődés folyamatos, az edzőtábor egy-két éven
belül teljesen elkészül, valamint az eszközpark is szépen fejlődik. Szakmailag szintén sokat fejlődött az
egyesület, ez nagyban köszönhető az infrastrukturális beruházásoknak is. Több versenyző is bekerült a
válogatottba, jelenleg négy. Arra törekednek, hogy ezeknek a kimagasló tehetségű versenyzőknek ne
kelljen elhagyniuk Szekszárdot, hanem itt váljon belőlük profi felnőtt versenyző. Idén is indult egy
kezdőcsoport, így a taglétszám is növekedett. Egy hat éve működő egyesületről van szó, ahol sokan
most érték el azt a kort, hogy felsőfokú tanulmányokat folytassanak. Büszkén jelzi, hogy közülük csak
nagyon kevesen fejezik be a sportolást, és a többiek keresik a lehetőséget, hogy napi szinten
sportoljanak az iskola mellett is: hajnalban és késő este mennek edzésre, iskola előtt és után. Nem
szeretnének elszakadni a csapattól. A fiatal versenyzők kijutottak a maratoni világbajnokságra
Brandenburgba, ahol világbajnoki címet szereztek kajak kettesben, míg kajak egyesben világbajnoki
ezüstérmet. Részt vettek az Európai Olimpiai Reménységek Versenyén is, ahol 14 éves kortól lehet
versenyezni. Itt is sikerült győzelmet aratni. A várossal és a megyei önkormányzattal közösen részt
vesznek egy nagy projektben: a TOP-os pályázat keretében a Sió-projektben. A megye kiemelt
projektként kezeli, és az elmúlt egy-két hónap óta már a város is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A maratoni táv megegyezik a futás távjával?
Jámbor Attila, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület igazgatója: Nem, régen megegyezett, de akkor
túl hosszú ideig tartottak a versenyek. A leglassabb versenyszám is két és fél órán belül véget kell, hogy
érjen. A férfi felnőtt kajak-kenuban a leghosszabb a versenyszám, 30 kilométer, a nők és az ifjúsági
korosztályok ennél rövidebb távot kell, hogy teljesítsenek. A brandenburgi versenyen idén nagyon sok
versenyző vett részt, viszont jövőre valószínűsíthető, hogy kevesebben fognak megjelenni, mert DélAfrikában kerül megrendezésre a világbajnokság. Törekvés van arra is, hogy elinduljon
Magyarországon a szlalom kajak is. A versenyzők egyaránt készülnek rövidebb és hosszabb távokra is,
csak az ifjúsági korosztály végén specializálódnak egy-egy távra.
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 173/2016. (X. 24.) határozata
a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület szakmai beszámolóját
elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
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3. A Bizottság felkéri a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesületet, hogy a
jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz,
illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő: 2016. október 24.
Felelős:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2016. (……) önkormányzati
rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(318. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Máté István bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 08 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Két új kitüntetésről van szó. Az egyik az egészségügy, a másik a
szociális szféra területén. Érkeztek javaslatok az elnevezésükre, az egészségügyért kitüntető címre
több, a szociálisra három. Az egészségügyért kitüntető cím elnevezésére a Tormay Károly nevet
javasolja. Szavazásra teszi fel a Tormay Károly elnevezésre vonatkozó javaslatot.
A Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A szociális ellátottakért kitüntető cím elnevezésre a Triebler Irma
nevet javasolja. Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
dr. Máté István bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 13 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a rendelettervezet elfogadását azzal, hogy az
egészségügyért kitüntető cím Tormai Károly, a szociális ellátottakért kitüntető cím Triebler Irma nevét
viselje.
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 174/2016. (X. 24.) határozata
Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és
elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016.
(III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
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kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy az
egészségügyért kitüntető cím elnevezésére Tormay Károly-díj, a szociális
ellátottakért kitüntető cím elnevezésére Triebler Irma-díj elnevezést
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(312. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző: A Kosárlabda Sport Club Szekszárd (a továbbiakban: KSC) részére nem jöttek
meg azok a támogatások, amelyeket beterveztek. Az idei évben a KSC-nek mindenképp szüksége van
20 millió forint támogatásra. Ezt az önkormányzat visszatérítendő támogatással adná. Ha nem érkezik
meg később sem a szükséges támogatás, akkor átfordulhat majd ez az összeg akár vissza nem
térítendőre.
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 175/2016. (X. 24.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás
módosítása
(300. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási 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:
9
1024jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 176/2016. (X. 24.) határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló
társulási megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Gaál Zoltán elnök
Paszler József, a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület képviselője: Az egyesület várja az uszoda
elkészültét. Az egyesület nehéz helyzetben van: körülbelül 100 fővel csökkent az egyesületnél sportoló
gyermekek száma, továbbá a szponzoroktól kapott összeg is csökkent. Így nehéz megfizetni a bérleti
díjakat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Két oktatóval kevesebb is van idén.
Paszler József, a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület képviselője: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hol zajlanak az edzések?
Paszler József, a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület képviselője: A sátorban és a főiskolán. Megjegyzi,
hogy ez nem a legoptimálisabb megoldás a vízmélység miatt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Milyen a kapcsolat a Sportközponttal?
Paszler József, a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület képviselője: Együttműködnek a Sportközponttal, de
a város segítségére is számít az egyesület, mert a segítség nélkül nehéz helyzetbe kerülnének.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Milyen volt a helyzet addig, amíg működött az uszoda?
Paszler József, a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület képviselője: Addig a Szekszárdi Vízműnek
meghatározó volt a szerepe.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Bérleti díjat addig nem kellett fizetni?
Paszler József, a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület képviselője: Nem.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mióta kötelező az iskolákban az úszásoktatás?
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Paszler József, a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület képviselője: Nagyon régóta. Úgy tudja, hogy amikor
1979-ben megnyílt az uszoda, már akkor elkezdődtek az oktatások, úgy, hogy leengedték a
nagymedence víztérfogatának felét.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A kötelező úszásoktatásból tud profitálni az egyesület?
Paszler József, a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület képviselője: Nem.
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 177/2016. (X. 24.) határozata
a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület szakmai beszámolóját
elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Szekszárdi Vízmű Sportegyesületet, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő: 2016. október 24.
Felelős:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
8. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító
okiratának módosítása
(301. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A 2. sz. Óvoda alapító okiratát módosítani kell, mert
jogszabályváltozás miatt január 1-jétől a családi napközik nem működhetnek tovább. Át kell alakítani
őket. A 2. sz. óvodában jelenleg kettő családi napközi működik, egy Medinán, egy pedig Szekszárdon.
A medinai családi bölcsődeként, a szekszárdi pedig napközbeni gyermekfelügyeletként fog tovább
működni. Működési engedélyt kell megkérni, viszont a Kormányhivatal csak akkor fogja kiadni, ha ezek
a változások át lesznek vezetve az alapító okiratban. Az alapító okiratot a Társulási Tanács fogja
elfogadni, Medinának, Szedresnek és Szekszárdnak pedig egyetértési joga van.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A családi napközihez régen nem kellett szakirányú végzettség.
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dr. Horváth Annamária oktatási referens: Időközben folyamatosan történtek ebben változások,
szigorítások. Például az óvodaköteles korú gyermekek csak akkor mehetnek óvoda helyett családi
napközibe, ha a napközi tudja biztosítani a megfelelő végzettségű személyzetet.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A napközbeni gyermekfelügyelet mit jelent?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ide felvehetőek olyan gyermekek, akik bölcsődés korúak, de
nem járnak bölcsődébe, továbbá akik óvodás korúak, de nem járnak óvodába, illetve olyan gyermekek,
akik óvodába járnak, de az óvodában szünet van.
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 178/2016. (X. 24.) határozata
a Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és
Családi Napközi alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

9. napirendi pont:
Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(302. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A felvételi körzethez tartozó utcaneveknél valahol ki van írva a teljes
név, valahol csak a vezetéknév.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Hivatalosan van így. Megjegyzi, hogy a doktor rövidítés is
eltérő, van ahol kis d betűvel van írva, valahol pedig naggyal. De ez így lett elfogadva, így szerepel a
hivatalos listán 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 179/2016. (X. 24.) határozata
az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálatáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága az „Általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

10. napirendi pont:
A Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálása
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: A tavalyi alapján dolgozták fel a pályázatokat.
Csapatverseny esetén négy főig mindenki egyénileg kap pénzt, viszont kevesebbet, mintha egyénileg
indultak volna. A rajzpályázatok és internetes -és levelezős pályázatok esetén kevesebb az adható
támogatás összege. Megjegyzi, hogy levelezős pályázatokból jóval kevesebb is van.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztés mellékletét képező táblázatoknál mit jelent a
pályázatok száma?
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Ahány versenyen részt vett az illető személy.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mikor lesz az átadás?
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: December 2-re tervezik, de még egyeztetés alatt van a
végleges időpont. Az biztos, hogy pénteki napon, délután fél háromkor, a Babits Mihály Kulturális
Központ Rendezvénytermében.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mikor került sor az első díjátadásra?
Majnay Gábor osztályvezető: Úgy emlékszik, hogy 1998-ban, de jelzi, hogy utána fog nézni a
kérdésnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Amelyik gyermek több számban is vetélkedett, ott rokonterületekről
lehet beszélni?
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Általában igen, talán kettő vagy három olyan gyermek van,
aki sportban is és művészetben is vetélkedett.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ha valaki több helyezést ér el, akkor hogyan kerül kiszámításra az
adható támogatás?
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: A legjobb helyezés lesz díjazva. Ha például valakinek volt
egy első helyezése, ott megkapja az adható legmagasabb összeget, a 15.000 forintot. Amennyiben ezen
kívül még volt második vagy harmadik helyezése is, ott az adható összeg 50%-al csökken. De az adható
legmagasabb támogatás nem haladhatja meg a 25.000 forintot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 180/2016. (X. 24.) határozata
a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Mecénás Tehetséggondozó Keretből rendelkezésre álló
3.500 eFt-os keretösszeg felosztására az alábbi döntést hozta:
A határozat mellékletei szerint:
1. számú melléklet – Szekszárdi Garay János Általános Iskola – 200.000-, Ft
2. számú melléklet – Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola –97.000-, Ft
3. számú melléklet – Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola –206.500-, Ft
4. számú melléklet – Szekszárdi Baka István Általános Iskola – 68.000-, Ft
5. számú melléklet – PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda –
447.000-, Ft
6. számú melléklet – Szent József Iskolaközpont – 38.000-, Ft
7. számú melléklet – Szekszárdi Garay János Gimnázium – 602.000-, Ft
8. számú melléklet – Szekszárdi I. Béla Gimnázium – 198.000-, Ft
9. számú melléklet –Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző
Iskolája és Kollégiuma – 9.000-, Ft
10. melléklet - Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző
Iskolája – 31.000-, Ft
11. melléklet – Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző
Iskolája – 13.000-, Ft
12. számú melléklet – Felkészítők díjazása – 798.000-, Ft)
2. A Bizottság felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát
a támogatási megállapodások elkészítésére és a pályázatok alapján
megítélt jutalom ünnepélyes keretek között való átadásának
megszervezésére.
3. A Bizottság a maradék 350.000-, Ft összeget átcsoportosítja az
ünnepélyes díjátadó szervezési költségeire.
4. A Bizottság a maradék 442.500-, Ft összeget átcsoportosítja a
Tartalékkeret terhére.
Határidő:
Felelős:

az 1. és 4. pont tekintetében 2016. október 24.
a 2-3. pont tekintetében 2016. december 2.
az 1. pont tekintetében Csillagné Szánthó Polixéna
HB elnök
a 2-3. pont tekintetében dr. Főfai Klára igazgatóság
vezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány 2016. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási
összeg elszámolásának módosítása
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(97. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági 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 181/2016. (X. 24.) határozata
a Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány 2016. évi Ifjúsági
Keretből kapott támogatási összeg elszámolásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány kérelmére
támogatja, hogy a 2016. évi Ifjúsági Keretből elnyert összegből (50.000 Ft)
10.000 Ft-ot könyvek vásárlására számoljon el, 25.000 Ft önrészt pedig pólók
vásárlásával igazoljon le.
Határidő:
Felelős:

2016. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

12. napirendi pont:
A Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatási kérelme
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: A Tolna Megyei Diáksport Tanács 2017-ben szervezi meg
a női futsall országos diákolimpiai döntőjét, ami igen nagy rendezvénynek ígérkezik. Támogatást
kapnak az Országos Diáksport Szövetségtől: 300.000 forint bérleti díjat kifizet a szövetség, illetve
biztosítják a versenybírók részvételét. De elvárás, hogy a résztvevő gyermekek valamilyen apróbb
ajándékot kapjanak, illetve a versenybírók és a szervezők megvendégelésére is sor kell, hogy kerüljön.
A Diáksport Tanács a fogadáshoz kéri a támogatást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A fogadás 4.100 forintba kerül személyenként.
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Igen, és a Garay pincében kerülne megrendezésre,
borkóstolóval és vacsorával összekötve.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A jövő évi keret terhére menne a támogatás?
Majnay Gábor osztályvezető: A bizottság az idei évi keretből a sportcélú tartalék keretet még nem
vette igénybe, így van ott 500.000 forint még. A kérdés az összeg.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy 246.000 forint támogatást nyújtson a bizottság a
2016. évi sportcélú tartalék keret terhére.
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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 182/2016. (X. 24.) határozata
a Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatási kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Tolna Megyei Diáksport Tanács kérelmét 246.000-, Ft
összeggel támogatja a 2016. évi Sportcélú Tartalékkeret terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy Tolna Megyei Diáksport Tanács részére készítse elő
a támogatási megállapodást, valamint felkéri a Gazdasági Igazgatóságot
a támogatási összeg átutalására.
Határidő: 2016. október 27.
2. pont tekintetében: 2016. december 15.
Felelős:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2.pont tekintetében:
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
13. napirendi pont:
Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány tájékoztatója
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság vegye
tudomásul a Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány
tájékoztatóját.
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 183/2016. (X. 24.) határozata
a Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú
Alapítvány tájékoztatójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú
Alapítvány tájékoztatóját tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

2016. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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14. napirendi pont:
A DIÁKOKÉRT Alapítvány Kulturális Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának és
elszámolási határidejének módosítása
(92. 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.
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 184/2016. (X. 24.) határozata
a DIÁKOKÉRT Alapítvány Kulturális Keretből kapott támogatási összeg
felhasználásának és elszámolási határidejének módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a DIÁKOKÉRT Alapítvány kérelmére támogatja, hogy a
Kulturális Keretből elnyert összeget (20.000 Ft) a Baka István Irodalmi- és
Művészeti Verseny költségeihez használhassa fel.
2. A Bizottság a támogatási összeg felhasználási idejét 2016. november 30ig, elszámolási határidejét pedig 2016. december 31-ig meghosszabbítja.
Határidő: 2016. október 25.
Felelős:
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
15. napirendi pont:
Javaslat a Víz’P’ Art Közalapítvány kérelmének támogatására
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
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 185/2016. (X. 24.) határozata
a Víz’P’ Art Közalapítvány kérelmének támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Víz’P’ Art Közalapítvány által a
Garay Ákos sírjára vásárolt mécsestartó költségéhez 23.000 Ft-tal járuljon
hozzá a bizottság 2016. évi tartalékkerete terhére.
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Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

16. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. III. negyedév)
(96. 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 186/2016. (X. 24.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága az átruházott hatáskörben hozott – 2016. július 1. – 2016.
szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 9 óra 45 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
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