SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 110-7/2012.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2012. május 21-én 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradtak:

Dr. Hadházy Ákos,
Dr. Horváth Kálmán bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens,
Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal
képviseletében,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök 8 óra 10 perckor a bizottság ülését megnyitja.
Asztalos Adrienn: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a 38. Gemenci
Nagydíj támogatására”, a „Javaslat a Kadarka Futóegyesület támogatására”, valamint a „Javaslat a
Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására” címő szóbeli
elıterjesztéseket.
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, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2012. évi bizottsági keretének felosztása
(12elot40 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
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2. napirendi pont:
Javaslat a 38. Gemenci Nagydíj támogatására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
3. napirendi pont:
Javaslat a Kadarka Futóegyesület támogatására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
A 2012. évi Mőködési támogatások felosztása
(12elot41 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
6. napirendi pont:
A 2012. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívása
(12elot42 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
A 2012. évi Sportkeret pályázati felhívása
(12elot43 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Eredményességi Alap felosztására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde 2012/2013. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(12 elot52 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
10. napirendi pont:
A Gyermeklánc Óvoda 2012/2013. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(12elot53 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
11. napirendi pont:
A 2012. évi Kulturális Keret pályázati felhívása
(12elot55 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
12. napirendi pont:
A Mővészeti Ösztöndíj Támogatás és a Tudományos Ösztöndíj Támogatás pályázati felhívása
(12elot56 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
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13. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Kiemelkedı Mővészeti Együttesek támogatására
(12elot54 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
14. napirendi pont:
A 2011/2012. nevelési év, tanév értékelésének szempontjai
(12elot50 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
15. napirendi pont:
Javaslat az intézményvezetık nyári ügyeleti rendjére
(12elot51 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

1. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2012. évi bizottsági keretének felosztása
(12elot40 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Elmondja, hogy a bizottság kerete a közgyőlés döntése alapján az idei évben 50
millió Ft helyett 42 millió Ft lett. Ez körül belül 16 %-os csökkenést jelent. A bizottsági keretek
felosztásánál is az egyes kereteket 16 %-kal csökkentették. A sportkereten belül több, mint 16 %-os
csökkenést javasolnak tekintettel a sportszervezetek társasági adóból származó bevételére. Az egyes
kereteket megpróbálták egymáshoz arányosítani. Ismerteti az egyes keretekre javasolt összegeket. A
sportkeret felosztása tekintetében átadja a szót Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referensnek.
Asztalos Adrienn: Röviden ismerteti a sportkeret felosztását. Elmondja, hogy a kiemelt csapatsportág
keretet a látványsportok számára biztosított állami támogatásra tekintettel jobban csökkentették a többi
kerethez képest.
Csillagné Szánthó Polixéna: Elmondja, hogy felkérte Fekete László polgármesteri titkárt, hogy járjon
utána annak, hogy más városokban hogy oldják meg azoknak a sportegyesületeknek a támogatását,
akik a társasági adóból is támogatásra jogosultak. Ezzel kapcsolatosan állást kell foglalnia a
bizottságnak tekintettel arra, hogy a bizottsági keret összege lecsökkent.
Horváth Ferenc: A társasági adó változása miatt valóban valamilyen döntést kell hoznia a
bizottságnak, hiszen tapasztalata szerint a társasági adóból biztosított plusz bevételi lehetıség nagyon
jól mőködik. Tudomása szerint van olyan város, ahol nem is adnak támogatást annak a
sportszervezetnek, amely a társasági adóból plusz bevételre jogosult. Úgy gondolja, hogy amikor a
város és a bizottság ilyen szőkös anyagi forrásokkal rendelkezik, meg kell hozni a megfelelı
döntéseket. Véleménye szerint a sportcsarnok ingyenes használatát meg kell szüntetni, és a kiemelt
egyéni csapatsportágak részére sem kell támogatást biztosítani. Az erre a célra biztosított támogatás a
sportegyesületek költségvetéséhez viszonyítva nem nagy összeg, és úgy gondolja, hogy amikor a
városban olyan nívós rendezvények vannak, mint a Gemenci Nagydíj, vagy az Országos Atlétikai
Bajnokság, inkább ezeket kellene a bizottságnak támogatni. Ezen kívül nem támogatja az
eredményességi keret felosztását sem. Véleménye szerint, ha azt a 2 millió Ft-os keretet felosztják a
sportegyesületek között, akkor egy egyesületre alig jut 100 ezer Ft, ami nem jelent segítséget a
sportegyesületeknek. Véleménye szerint itt van az ideje, hogy ezekben a kérdésekben a bizottság
meghozza a megfelelı döntést.
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Halmai Gáborné: Elmondja, hogy országos szinten amíg a sport irányába megnyíltak a lehetıségek,
addig kulturális vonalon a lehetıségek beszőkültek. A bizottsági keretek elıterjesztés szerinti
felosztásában a sportra elkülönített rész így is dupla annyi, mint a kulturális rész. A kulturális keretre
szánt pénz már tavaly is nagyon kevés volt, a mostani javasolt összeg meg még kevesebb. Javasolja,
hogy mérjék fel, hogy a sportra, a sportszervezetek számára mennyi forrás jut, nem csak a
bizottságoktól. Ezt követıen kerüljön csak sor a bizottsági keret felosztására.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: Úgy gondolja, hogy amikor az önkormányzat támogatja a sportot,
akkor elsısorban az egészségmegırzés és egészségnevelés szempontjait kellene figyelembe venni.
Tekintettel arra, hogy a kiemelt csapatsportágak állami támogatást kapnak, nem tartja indokoltnak az ı
támogatásukat. A három nagy kiemelt csapatsportágra elkülönített összeget a sportkereten belül
osztaná szét a többi sportegyesület között. Ez a három nagy sportegyesület adja-veszi a játékosokat,
ami nyílván egy üzlet, de úgy gondolja, hogy a bizottságnak nem biztos, hogy ezt az üzleti
vállalkozást támogatnia kellene.
Csillagné Szánthó Polixéna: Elmondja, hogy Fekete László polgármesteri titkár tájékoztatása szerint
4 város ezeket a kiemelt sportegyesületeket ugyanúgy támogatja, mint korábban, nem veszik
figyelembe az állami támogatást. Tudomása van arról is, hogy Tamási Város Önkormányzata ezeket a
sportegyesületeket egyáltalán nem támogatja, és ı igazán ezzel tud egyetérteni. Egyetért azzal, amit
Horváth Ferenc mondott, és véleménye szerint ezzel kapcsolatosan egyeztetni kellene polgármester
úrral.
Majnay Gábor: Egyetért azzal, hogy mindenképpen szükséges lenne, hogy a bizottság polgármester
úrral a sportkeret felosztásáról egyeztessen. Korábban beszélt polgármester úrral, aki azt mondta, hogy
szeretné, ha a bizottság csökkentett mértékben ugyan, de továbbra is támogatná a három nagy
sportegyesületet. Javasolja, hogy a bizottság most fogadja el a bizottsági keret elıterjesztés szerinti
felosztását azzal, hogy a sportkeretre 21.300 ezer Ft-ot különít el. A sportkeretet a bizottság a
polgármester úrral történı egyeztetést követıen is feloszthatja a következı ülésén. Ugyanakkor
vannak olyan sürgıs témák – mint a Gemenci Nagydíj és az Atlétikai OB – amelyekrıl a bizottságnak
most kellene döntenie.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal. Horváth Ferenc azon javaslatával is egyet tud
érteni, hogy ne legyen eredményességi keret. Kérdés, hogy nem sérül-e ezzel a sportegyesületek
érdeke?
Asztalos Adrienn: Úgy gondolja, hogy a sportegyesületek érdekei nem az eredményességi keretbıl
kapott támogatás megvonása miatt sérülnének, sokkal inkább azért, mert ez egy fajta jelképes
elismerése volt a sportegyesületek egész éves munkájának.
Horváth Ferenc: Úgy gondolja, hogy az is elismerés lehet, hogy támogatás nélkül év végén
összehívják a sportegyesületek vezetıit, és a bizottság nevében elnök asszony, és polgármester úr
megköszöni a sportegyesületek egész éves munkáját. Véleménye szerint ez többet jelentene számukra.
Csillagné Szánthó Polixéna: Annak nincs akadálya, hogy egy külön ünnepélyes fogadás keretében
megköszönjék a sportegyesületek egész éves munkáját.
Horváth Ferenc: Tudomása szerint van olyan város, aki nem ad a sportegyesületek részére
támogatást, hanem év végén csak azoknak a sportegyesületeknek nyújt támogatást, akik valamilyen
kiemelkedı eredményt értek el. Félreértés ne essék, ı szeretné, ha a sportegyesületeket a bizottság
támogatná, csak nem biztos, hogy ebben a formában kellene támogatni ıket, ahogy jelenleg.
Egyebekben támogatni tudja Majnay Gábor javaslatát, hogy most a bizottsági keret felosztását a
fıszámok tekintetében fogadja el a bizottság, aztán késıbb visszatérhetnek a sportkeret felosztására.
Halmai Gáborné: İ is egyet tudna érteni azzal, hogy most fogadják el a fıszámokat a bizottsági keret
felosztásával kapcsolatosan, de akkor késıbb már nem tudnak átcsoportosítani pénzösszeget a
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kulturális keretre. A civil szervezetek lehetıségei pedig tényleg nagyon korlátozottak, a kulturális
kereten lévı összeg pedig nagyon kevés.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a tartalék kereten különítsenek el nagyobb összeget, és
abból késıbb még lehet a kulturális keretre átcsoportosítani. Nem lehetne esetleg a Mővészeti és
Tudományos Ösztöndíj támogatást megszüntetni? Az arra szánt összeg csak 400 ezer Ft, ami nagyon
kevés, de ezzel az összeggel tudnák esetleg a Kulturális Keretet növelni.
Pócs Margit: Nem javasolja a Mővészeti és Tudományos Ösztöndíj támogatási keretet megszüntetni,
mert bár valóban nagyon kevés az erre a célra elkülönített összeg, de nagyon rossz visszhangja lenne,
ha ezt megszüntetnék. Ha 20-30 ezer Ft-ot is tudnak adni egy-egy tudományos vagy mővészeti
tevékenységet végzı embernek, akkor is legalább elismeri a bizottság a munkájukat. Azt
elképzelhetınek tartja, hogy csak egy vagy kettı személyt támogat ezekbıl a keretekbıl a bizottság, és
akkor nagyobb támogatás jut egy személyre, de semmiképpen nem javasolja a támogatási keret
megszüntetését.
Halmai Gáborné: Úgy gondolja, hogy a tartalék kereten nagyon magas összeg van ahhoz képest,
hogy például az ifjúsági keret 2,7 millió Ft. Javasolja, hogy a tartalék keretbıl csoportosítsanak át még
a kulturális támogatási keretre.
Majnay Gábor: Nem javasolja, hogy a tartalék keret összegét lecsökkentsék, mert már így is nagyon
sok kérelem érkezett be hozzájuk, amelyet a tartalék keretbıl szokott a bizottság támogatni, mert ezek
tekintetében nincs pályázat. A bizottság következı ülésére ezeket a kérelmeket elıterjesztik, de már
most látni lehet, hogy nagyon sok kérelem van. Ezen kívül mindig vannak váratlan esetek, amikor nem
teheti meg a bizottság, hogy ne támogassa az adott kérelmet, erre szolgál a tartalék keret.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért azzal, hogy tartalék keretre szükség van, azt nem szüntethetik
meg. Javasolja, hogy fogadják el a bizottsági keret felosztását úgy, hogy a sportkeretre 21.300 ezer Ftot különítenek el, a II. ponttól a XI. pontig pedig az elıterjesztésben foglalat számokat fogadják el. Az
Ifjúsági Keret, a Civil Keret, a Kulturális Keret, valamint a Tudományos Ösztöndíj és Mővészeti
Ösztöndíj Támogatási keretekre ugyanis pályázatot kell kiírni, és már így is késésben vannak a
pályázati kiírásokkal.
Halmai Gáborné: Továbbra is azt javasolja, hogy készítsenek egy kimutatást arra vonatkozóan, hogy
a sportszervezetek részére mekkora összegő támogatás megy akár a bizottságokon, akár a
polgármester úron keresztül, és ennek fényében döntsenek csak egy másik bizottsági ülésen a
bizottsági keret felosztásáról. Úgy gondolja, hogy a kulturális célra a jelen felosztás szerint annyira
kevés pénz jut, amely már veszélyezteti a civil szervezetek mőködését, ezért a bizottsági keret
felosztását ebben a formában nem tudja támogatni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal,
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
70/2012. (V.21.) HB határozat
A Humán Bizottság 2012.
keretének felosztása

évi

bizottsági

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletének 15. számú melléklete
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szerinti 2012. évi Humán Bizottsági Keretet – 42
millió Ft-ot – az alábbiak szerint osztja fel:
I. Sportkeret:
II. Ifjúsági Keret
III. Civil Keret
IV. Kulturális támogatási keret
V. Tudományos Ösztöndíj
Ösztöndíj támogatási keret

21. 300 eFt
2. 700 eFt
6. 000 eFt
1. 100 eFt
és

a

Mővészeti
400 eFt

VI. Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési támogatási
keret
300 eFt
VII. Mecénás Tehetséggondozó támogatási keret
2. 200 eFt
VIII. Kiemelkedı Mővészeti Együttesek
4. 500 eFt
IX. Szakmai-tanügyigazgatási szakértık díjazása
1.000 eFt
X. Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
400 eFt
XI. Tartalék keret

2. 100 e Ft

Határidı: 2012. május 21.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Halmai Gáborné 9 óra 50 perckor elhagyja az üléstermet. A bizottság 7 tagja közül 4 tag van jelen, a
bizottság továbbra is határozatképes.
2. napirendi pont:
Javaslat a 38. Gemenci Nagydíj támogatására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Elmondja, hogy tavaly 1.300 ezer Ft támogatást biztosítottak a Gemenci Nagydíj
részére.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság 1.300 ezer Ft-tal támogassa a 38. Gemenci
Nagydíj megrendezését.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
71/2012. (V.21.) HB határozat
A 38. Gemenci Nagydíj támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Kerékpáros Sportegyesület részére a 38.
Gemenci Nagydíj megszervezéséhez 1.300 eFt
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támogatást nyújt a bizottság Sport kerete
terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére, és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. május 21.
2. pont tekintetében: azonnal
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
3. napirendi pont:
Javaslat a Kadarka Futóegyesület támogatására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Javasolja, hogy a bizottság 400.000,- Ft-ot biztosítson a Kadarka Futóegyesület
korábban benyújtott kérelmének támogatására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
72/2012. (V.21.) HB határozat
A Kadarka Futóegyesület támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Kadarka
Futóegyesület részére a II. Borvidék
Félmaraton
támogatására
400.000,Ft
támogatást nyújt a bizottság Sport kerete
terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére, és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. május 21.
2. pont tekintetében: azonnal
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt a
döntéshozatalban.
Asztalos Adrienn: Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetı igazgatója, a 2012. június 16-án megrendezendı Országos Atlétikai Bajnokság
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megszervezéséhez kér a bizottságtól támogatást levelében, amely az ülés elıtt kiosztásra került a
bizottság tagjai részére.
Horváth Ferenc: Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú
Nonprofit Kft. részére 1.950 ezer Ft támogatást nyújtson az Országos Atlétikai Bajnokság
megszervezéséhez a Sportkeret terhére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tekintettel arra, hogy az elnök személyes érintettsége miatt nem vesz részt a döntéshozatalban, a
határozati javaslatot Horváth Ferenc bizottsági tag teszi fel szavazásra, amelyet a bizottság 3 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
73/2012. (V.21.) HB határozat
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen
Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Sportközpont
Kiemelkedıen
Közhasznú
Nonprofit Kft. részére az Országos Atlétikai
Bajnokság megszervezéséhez 1.950 eFt
támogatást nyújt a bizottság Sport kerete
terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére, és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. május 21.
2. pont tekintetében: azonnal
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
5. napirendi pont:
A 2012. évi Mőködési támogatások felosztása
(12elot41 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Tekintettel arra, hogy a Sportkeret nem került felosztásra, a bizottság érdemben nem tudta
megtárgyalni az elıterjesztést, a bizottság határozat hozatal nélkül lezárta a napirendi pont
tárgyalását.

6. napirendi pont:
A 2012. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívása
(12elot42 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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74/2012. (V.21.) HB határozat
A 2012. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a mellékelt
Ifjúsági Keret pályázati felhívását elfogadja.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
Szekszárdi Vasárnapban, valamint Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
honlapján
való
közzétételérıl.
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. május 21.
2. pont tekintetében: azonnal
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
7. napirendi pont:
A 2012. évi Sportkeret pályázati felhívása
(12elot43 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Tekintettel arra, hogy a Sportkeret nem került felosztásra, a bizottság érdemben nem tudta
megtárgyalni az elıterjesztést, a bizottság határozat hozatal nélkül lezárta a napirendi pont
tárgyalását.

8. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Eredményességi Alap felosztására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: A tavalyi évhez képest az EMBUSEN Karate SE, és az IPPON Karate SE részére
nem javasol támogatást tekintettel arra, hogy nekik tavaly nem voltak olyan eredményeik. Ezen kívül
két új egyesület került be a támogatásra javasoltak közé, az egyik a Kajak Kenu SE, a másik pedig az
UNIO Box Team. Az UKSE és a Szekszárdi Atlétikai Sportegyesület támogatását is tárgyalásra
javasolja. Az Alisca Nyilai Íjász Egyesülettel kapcsolatosan elmondja, hogy a benyújtott adatlap
alapján az elmúlt évben 47 aranyérmet szereztek, ami elég hihetetlen, ezért kérte ıket, hogy az íjász
szövetség által jegyzett versenyekrıl küldjék meg az eredményeket.
Horváth Ferenc: Továbbra is azt javasolja, hogy ne legyen pénzügyi támogatás, hanem ünnepélyes
keretek között köszönjék meg a sportegyesületek elmúlt évben elért eredményeiket. Az
eredményességi keretre elkülönített 2 millió Ft-nak másutt is lesz helye.
Majnay Gábor: Ebben az esetben viszont fel kell kérni a sportegyesületeket, hogy küldjék meg az
elmúlt évben elért eredményeiket. Ha a bizottság úgy dönt, hogy nem kíván pénzügyi támogatást
nyújtani, akkor arról a sportegyesületeket és a közvéleményt elızetesen tájékoztatni szükséges. Meg
kell nyugtatni ıket, hogy a bizottság az eredményeket más módon kívánja elismerni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az ünnepélyes fogadáshoz is szükség van pénzre, de nem 2 millió Ft-ra.
Támogatja, hogy ne legyen eredményességi keret, és ezt a pénzösszeget a sportkereten belül más célra
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fordítsák. Javasolja, hogy a bizottság ebben a kérdésben most ne hozzon döntést, mert ezt elıször le
szeretné egyeztetni polgármester úrral.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A bizottság határozat hozatal nélkül lezárta a napirendi
pont tárgyalását.

9. napirendi pont:
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde 2012/2013. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(12 elot52 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
75/2012. (V.21.) HB határozat
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde 2012/2013.
nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 1.
bekezdésének
5.
alpontjában
kapott
felhatalmazással a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (Kt.) 102. § (2) bekezdés c) pontja
alapján engedélyezi, hogy a 2. Számú Óvoda és
Bölcsıde a 2012/2013. nevelési évi óvodai
csoportjaiban a Kt. 3. számú melléklet II. rész 8.
pontjában foglaltak szerint – a szülıi szervezet
egyetértésével, legfeljebb 10 %-kal – túllépje a
maximális létszámot.
Határidı: 2012. május 21.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
10. napirendi pont:
A Gyermeklánc Óvoda 2012/2013. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(12elot53 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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76/2012. (V.21.) HB határozat
A Gyermeklánc Óvoda 2012/2013. nevelési évi
óvodai csoportjainak létszáma
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 1.
bekezdésének
5.
alpontjában
kapott
felhatalmazással a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (Kt.) 102. § (2) bekezdés c) pontja
alapján engedélyezi, hogy a Gyermeklánc Óvoda a
2012/2013. nevelési évi óvodai csoportjaiban a Kt.
3. számú melléklet II. rész 8. pontjában foglaltak
szerint – az óvodaszék és a szülıi szervezet
egyetértésével, legfeljebb 10 %-kal – túllépje a
maximális létszámot.
Határidı: 2012. május 21.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
11. napirendi pont:
A 2012. évi Kulturális Keret pályázati felhívása
(12elot55 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
77/2012. (V.21.) HB határozat
A 2012. évi Kulturális Keret pályázati felhívása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a mellékelt
Kulturális Keret pályázati felhívását elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a felhívást tegye közzé a Szekszárdi
Vasárnap május 27-i és június 3-i számában,
valamint jelenítse meg Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapján.
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. május 21.
2. pont tekintetében: azonnal
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
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12. napirendi pont:
A Mővészeti Ösztöndíj Támogatás és a Tudományos Ösztöndíj Támogatás pályázati felhívása
(12elot56 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
78/2012. (V.21.) HB határozat
A Mővészeti Ösztöndíj Támogatás és a
Tudományos Ösztöndíj Támogatás pályázati
felhívása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a mellékelt
Mővészeti Ösztöndíj Támogatás és a
Tudományos Ösztöndíj Támogatás pályázati
felhívását elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a felhívást tegye közzé a Szekszárdi
Vasárnap május 27-i és június 3-i számában,
valamint jelenítse meg Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapján.
A pályázati felhívások a határozat mellékletét
képezik.
Határidı: 2012. május 21.
2. pont tekintetében: azonnal
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
13. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Kiemelkedı Mővészeti Együttesek támogatására
(12elot54 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Elmondja, hogy nagyon jó lett volna, hogy ha meg tudták volna oldani, hogy ne kelljen
a tavalyi keretet lecsökkenteni, mert valóban nagyon korlátozottak a mővészeti együttesek számára a
pályázati lehetıségek. Próbálta arányosan elosztani a Kiemelkedı Mővészeti Együttesek között a 4,5
millió Ft-os keretet. A bizottság természetesen az elıterjesztésben foglalt összegektıl eltérı döntést is
hozhat.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi Big Band részére 150 ezer Ft
támogatást biztosítson, a Szekszárd Junior Stars részére pedig 340 ezer Ft támogatást biztosítsanak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
79/2012. (V.21.) HB határozat
A Szekszárdi Kiemelkedı Mővészeti Együttesek
támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
Humán
Bizottsága
a
Kiemelkedı Mővészeti Együtteseket az alábbi
támogatásban részesíti a 2012. évi Kiemelkedı
Mővészeti Együttesek Támogatási Keretébıl,
melynek összege a 70/2012 (V.21.) HB
határozat alapján 4.500.000.- Ft:
•

Szekszárdi Német Nemzetiségi Tőzoltó
Fúvószenekar (Alisca Brass Band)
230.000,-Ft

•

Art Contact Mozgásszínház

100.000,- Ft

•

Bartina Néptánc Egyesület

900.000,- Ft

•

Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes
220.000,- Ft

•

„Ifjú
Szív”
Magyarországi
Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes
190.000,- Ft

•

Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd
250.000,- Ft

•

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
190.000,- Ft

•

Szekszárdi Big Band

150.000,- Ft

•

Szekszárd Jazz Quartett

250.000,- Ft

•

Szekszárdi Kamarazenekar

250.000,- Ft

•

Szekszárdi Madrigálkórus

220.000,- Ft

•

„Mondschein”
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi Kórus
130.000,- Ft

•

Tücsök Zenés Színpad

410.000,- Ft

•

Szekszárdi Gitár Egyesület

140.000,- Ft

•

PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális
Egyesület
180.000,- Ft

•

Szekszárd Junior Stars

340.000,- Ft

•

Gagliarda Kamarakórus

150.000,- Ft

•

Babits Mihály Általános Iskola Német
Nemzetiségi Kórusa
100.000,- Ft
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•

Szekszárdi
Mozgásmővészeti
Stúdió
Közhasznú Egyesület
100.000,- Ft

2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdések elkészítésére és a
támogatási összegek átutalására.
Határidı: 2012. május 21.
2. pont tekintetében: 2012. június 8., illetve 2012.
július 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
14. napirendi pont:
A 2011/2012. nevelési év, tanév értékelésének szempontjai
(12elot50 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Ismerteti a tavalyi szempontrendszerhez képest a módosításokat.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
80/2012. (V.21.) HB határozat
A 2011/2012. nevelési év, tanév értékelésének
szempontjai
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2011/2012.
nevelési év, tanév értékelésének szempontjait a
határozat melléklete szerint elfogadja.
2. A bizottság felkéri az intézmények vezetıit,
hogy beszámolójukat az elfogadott szempontok
és táblázatok alapján készítsék el.
A 2011/2012. nevelési év, tanév értékelésének
szempontjai a határozat mellékletét képezik.
Határidı: 2012. május 21.
2. pont tekintetében: 2012. június 30.,illetve július
15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
15. napirendi pont:
Javaslat az intézményvezetık nyári ügyeleti rendjére
(12elot51 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
81/2012. (V.21.) HB határozat
Az intézményvezetık nyári ügyeleti rendje
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága az alap- és
középfokú nevelési, oktatási intézmények
vezetıinek
nyári
ügyeleti
napjai
meghatározására a szerdai napokat, június 20át, július 4-ét és 18-át, valamint augusztus 1-jét
és 15-ét javasolja délelıtt 900-1200 óráig.
2. A bizottság felkéri a Nevelési Tanácsadót,
hogy a pedagógiai szakszolgálatokról szóló
4/2010.(I.19.) OKM rendelet 4. § (2) bekezdése
alapján szorgalmi idın kívül is biztosítsa a
szakszolgálat igénybevételével kapcsolatos
szülıi igények teljesítését legalább heti egy –
az eddigi gyakorlatnak megfelelıen szerdai –
fogadónapon.
3. A bizottság felkéri az intézményvezetıket,
hogy az ügyeleti rendet küldjék meg a
Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztályra.
Határidı: 2012. június 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 10 óra 50 perckor
berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogi és bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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