SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/14-13/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2017. szeptember 25-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Műszaki Tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Máté István bizottsági tag
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag
Takács Zoltán bizottsági tag
Nepp Péter bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag

Távolmaradt:

Pap Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Majnay Gábor osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Gergely Péter a Gemenc
Sportegyesület elnöke

Természetvédelmi-

és

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
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot sorrendváltoztatásra
vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és
megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (tervezet)
(198. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
2. napirendi pont:
Javaslat a közművelődési feladatok jövőbeli ellátására
(199. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat egyes függelékeinek módosítására
(216. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
4. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(210. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
5. napirendi pont:
Javaslat tanulmányi ösztöndíj pályázat lebonyolításával kapcsolatos együttműködési
megállapodás jóváhagyására
(205. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
6. 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)
(228. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Tankerületi Központtal kötendő, a Szekszárdi Tankerületi Központ által
működtetett közoktatási intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási
szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyása
(203. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, megbízott osztályvezető
8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában lévő, a Szekszárdi Szakképző
Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolájának helyet adó, Szekszárd, Szent László u. 8-12.
(1803 hrsz.) szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötésére
(204. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, megbízott osztályvezető
9. napirendi pont:
A Szekszárd-Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosítása
(200. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
10. napirendi pont:
Az „Unio Box Team” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Box Klub 2017. évi Sportkeretből
(rendezvény szervezés) kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének
módosítása
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
11. napirendi pont:
Az óvodák 2016/2017. nevelési évének munkájáról
(65. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
12. napirendi pont:
A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület 2017. évi Tartalék keretből kapott
támogatási összeg felhasználásának módosítása
(69. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
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13. napirendi pont:
A Deutsche Bühne Ungarn (DBU) támogatási kérelme
(75. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
14. napirendi pont:
Tóth Tamás támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
15. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. II. negyedév)
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
16. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Gergely Péter a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület elnöke
17. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Rácz Petra az Alisca Taekwondo Klub elnöke
____________________________________________________________________
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (tervezet)
(198. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztés szöveges részében a Babits Mihály
Kulturális Központnál mindenhol rögzítené, hogy költségvetési szervről van szó. Az indokolás
rész 16.§-ával kapcsolatban elmondja, hogy még Matókné Kapási Julianna idejében elindult
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egy közművelődési kerekasztal, ami nagy lendülettel elkezdte a közös munkát az
önkormányzattal. Egy idő után azonban megszűnt. Egy ilyen jellegű kerekasztal létrehozására
többször is volt már kísérlet, ezért a rendelettervezetnek ezt a részét kifejezetten támogatja.
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 128/2017. (IX. 25.) határozata
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a közművelődési feladatok jövőbeli ellátására
(199. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Minisztérium állásfoglalása megérkezett már?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen. Elmondja, hogy a minisztérium nem emelt
kifogást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szekszárdi Civil Kerekasztallal egyeztetett a hivatal?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az Ütemterv harmadik oldalán szerepel, hogy az Áht. 25/B.
§ (2) bekezdése rögzíti a közalkalmazottak munkabérével kapcsolatos rendelkezéseket. Ebben
az esetben viszont már nem lehet közalkalmazottról beszélni.
dr. Molnár Kata jegyző: A jelenleg hatályos törvény lett beidézve az előterjesztésbe. Ezt a
szabályozást az önkormányzat nem változtathatja meg. Alapesetben az átvevő munkáltatónál
is létesülhet közalkalmazotti jogviszony. Legtöbbször két olyan költségvetési szervnél történik
meg az átadás-átvétel, ahol mindkét helyen közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatják az
embereket. Ebben az esetben viszont nem erről van szó.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az Ütemtervnél található egy táblázat a döntéselőkészítésről és a döntés-végrehajtásról. A határidők alapján bizonyos feladatok már
lezárultak.
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, ezért az előterjesztésben a Közgyűlés utólagos jóváhagyását
kérik ezekben az esetekben. Jogszabályban előírt kötelezettsége az irányító szervnek az
ütemterv elfogadása, ezért a Közgyűlés meg kell, hogy tárgyalja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az 1. számú melléklet tartalmazza a feladatellátó által
megszervezendő rendezvényeket. Most már a novemberi Szent Márton nap megrendezése is
ide fog tartozni.
dr. Molnár Kata jegyző: Ez esetben ezzel a rendezvénnyel kiegészítik majd a mellékletet.
Elmondja, hogy ez a minimum elvárásokat tartalmazza, vagyis azt, hogy az önkormányzat mit
vár el a cégtől. Ennél bővebb feladatellátást is megvalósíthat a cég, és valószínű, hogy meg is
fog. A jogszabály meghatározza, hogy milyen kötelező tartalmi elemei vannak a közművelődési
megállapodásnak. Ezeket a tartalmi elemeket az önkormányzat megvizsgálta, és ezért kerültek
a rendezvények is rögzítésre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Több olyan dolgozó is van, aki közeledik a 40 éves
jubileumához. Ez azt jelenti, hogy elesnek a jutalomtól?
dr. Molnár Kata jegyző: Az átvétel után a Munka Törvénykönyve vonatkozik majd rájuk, de az
előző időszakban figyelembe kell, hogy vegyék a jogviszony időtartamot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Akinek jövőre lenne esedékes a jubileumi jutalma, az nem
kapja meg?
dr. Molnár Kata jegyző: A cég nem kötelezhető erre, de adhat jutalmat. Ez persze már
finanszírozási kérdés lesz. Ugyanez vonatkozik a plusz bértömegre is. Elmondja, hogy az idei
évi költségvetésben egy plusz bértömeget kapott az intézmény. Ezzel a bértömeggel
munkáltatói döntésen alapuló emelésekre kerülhetett sor. Ez alapján mindenki többet keres,
mint ami a közalkalmazotti bértábla szerint járna neki. Bizonytalan, hogy az önkormányzat ezt
a plusz bértömeget ki tudja-e gazdálkodni minden évben, ezért a jelenlegi munkáltatói
okmányokba ez idén március 1-től jövő év február 28-ig van meghatározva. November 1-től
ez ugyanígy fog szerepelni a munkavállalók munkaszerződésében. Reméli, hogy ez a
béremelés a jövőben is sikerül, mert nagy szükség van rá ahhoz, hogy a munkavállalók ne
keressenek más állást maguknak.
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 129/2017. (IX. 25.) határozata
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a közművelődési feladatok jövőbeli ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a közművelődési feladatok jövőbeli
ellátásra” tárgyú előterjesztés határozati javaslatait a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat egyes függelékeinek módosítására
(216. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Több markáns pontja is van a módosítási javaslatnak. Ezek közül az
egyik a képviselői hiányzásokkal kapcsolatos. A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet
alkalmazhatóságát az kérdőjelezi meg, hogy az igazolt és az igazolatlan távollét fogalmi
meghatározását nem adja meg a rendelet. A jelenlegi szabályozás alapján igazoltnak tekint
minden olyan hiányzást a Közgyűlés, amikor a képviselő előre jelzi távolmaradását. A
Közgyűlés ülésén felmerült az igény ennek a szabályozásnak a módosítására. A felhatalmazó
rendelkezés nemcsak a hiányzásokkal kapcsolatos kötelezettségre utal, hanem minden egyéb
képviselői kötelezettség mulasztására is, így a választópolgárokkal való kapcsolattartásra. Ez
utóbbi Szekszárdon a fogadóórák tartásában valósul meg. Az előterjesztésben arra tesz
javaslatot, hogy ne legyen rögzítve az ülésen az igazolt-igazolatlan hiányzás fogalma, hanem
a hiányzás ténye és mennyisége alapján döntsön a szankcióról a Közgyűlés. A Közgyűlés a
döntés során mérlegelni tudja a hiányzás okát. A hiányzásokat havonta összegezné a hivatal,
úgy, hogy mindig az elmúlt három hónapot vizsgálná. A választópolgárokkal való
kapcsolattartás esetében kevésbé van ráhatásuk arra, hogy a fogadóóra megtartásának
igazolása hogyan történik, ezért arra tesz javaslatot, hogy a képviselő nyilatkozattal igazolja a
fogadóóra megtartását. A rendelettervezet tartalmazza továbbá a Babits Mihály Kulturális
Központtal kapcsolatos változások átvezetését is. Elmondja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság bevezette a 12 tonnás súlykorlátozást. A behajtási engedéllyel kapcsolatos
hatáskört úgy gondolja, hogy célszerűbb lenne átruházni a polgármesterre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A tervezet rögzíti, hogy a képviselőnek járó tiszteletdíj 25%kal csökken, ha a tárgyhónapban a képviselő a munkaterv szerinti ülésen történő szavazások
több mint egyharmadán igazolatlanul nem vett részt. Ez azt jelenti, hogy a képviselő ott van
az ülésen, de vagy kimegy, vagy nem nyom gombot?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 130/2017. (IX. 25.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint egyes
függelékeinek módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
rendelettervezetet, valamint az egyes függelékek módosítására
vonatkozó javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(210. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: 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 131/2017. (IX. 25.) 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:

2017. szeptember 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Javaslat tanulmányi ösztöndíj pályázat lebonyolításával kapcsolatos együttműködési
megállapodás jóváhagyására
(205. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
8
0925jkv

Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Miért most került napirendre ez az előterjesztés?
Miért nem egy fél évvel korábban?
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A lebonyolító alapítvánnyal kapcsolatban megoldást kellett
keresni, ami sok időt vett igénybe. Úgy tudja, hogy a pályázatok már meg is érkeztek.
Pontosan hány pályázat érkezett?
Majnay Gábor osztályvezető: 34 vagy 35.
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy van egy háromoldalú megállapodás, amelyben
minden feladat konkrétan meg van határozva. Ezen kívül az alapítvány és a Ciklámen Tourist
Zrt. között van még egy adományozási megállapodás is. A lebonyolító alapítvány kell, hogy
rendelkezzen az adománnyal. Az önkormányzat vállalja az adminisztratív feladatok ellátását,
a bizottság pedig véleményező hatáskörben jár el. Anyagilag lesz vonzata az utalásnak, de az
önkormányzat vállalja, hogy ezt a költséget az alapítvány részére megtéríti.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Hány tanuló részesül az ösztöndíjban?
Majnay Gábor osztályvezető: 10.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ha magánszemély pályázott, akkor is véleményezett az
intézmény?
Majnay Gábor osztályvezető: Kötelező melléklet az osztályfőnök jellemzése és a
nevelőtestület véleménye.
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 132/2017. (IX. 25.) határozata
tanulmányi ösztöndíj pályázat lebonyolításával kapcsolatos
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat tanulmányi ösztöndíj pályázat
lebonyolításával kapcsolatos együttműködési megállapodás
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:

2017. szeptember 29.
9
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Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. 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)
(228. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: A Közgyűlés korábbi ülésein született döntések nagy részét
kell átvezetni a költségvetési rendeletbe. Ezeknek a döntéseknek az átvezetését tartalmazza
többek között a rendelettervezet. Ezen kívül a jelenlegi ülésen is hoz olyan döntéseket a
Közgyűlés, melyek várhatóan érintik a költségvetést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A főösszeg marad, és ezen belül történnek meg az
átcsoportosítások?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A rendelettervezet 1. § (4) bekezdése rögzíti, hogy a
Közgyűlés a felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét
319.471.000 forintban állapítja meg, mely működési célú bevételi többlet. Ez többletbevétel?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ez a rendelkezés nem jelent többletbevétel változást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztésben olvasható a Jaszlice Alapítvány
támogatása. Erre a döntésre nem emlékszik.
dr. Molnár Kata jegyző: Erről most fog döntést hozni a Közgyűlés. Azért szerepel már most az
előterjesztésben, hogy a Közgyűlés a döntés meghozatalakor tisztában legyen a pénzügyi
helyzettel, és lássa, hogy a támogatásra van forrása az önkormányzatnak.
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 133/2017. (IX. 25.) 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
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2017.
évi
költségvetésének
módosításáról
szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Tankerületi Központtal kötendő, a Szekszárdi Tankerületi Központ által
működtetett közoktatási intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási
szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyása
(203. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, megbízott osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Az előterjesztést annyival egészítené ki,
hogy a gyermekétkeztetésre és a helyiséghasználatra vonatkozó rész a kihelyezett ügyintézők
javaslata, gyakorlati tapasztalat alapján készült el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ha az önkormányzat a felelős az étkeztetésért és a nyári
napköziért, akkor miért nem lehet egy kézben tartani a feladatokat?
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Mert az önkormányzat nincs napi szinten
kapcsolatban a gyermekekkel és a szülőkkel, ezért van szükség arra, hogy az önkormányzat az
iskoláktól megkapja a szükséges adatokat.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Ezeket a feladatokat a pedagógusok látják majd el?
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Bizonyos feladatokat igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondja, hogy osztályfőnökként ő is ellátott ilyen jellegű
feladatokat.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Ez a középiskolában nem így van.
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, a középiskolában ez másképp zajlik. A jogszabály szerint
továbbra is van kötelezettsége az iskolának, például a hiányzásokkal kapcsolatos
adatszolgáltatások vonatkozásában. Az előterjesztés elkészítését egy majdnem féléves
egyeztetés előzte meg, melyet az önkormányzat Gerzsei Péterrel, a tankerület igazgatójával
folytatott azért, mert a gyakorlat sok kérdést felvetett. A szabályozás a későbbiekben még fog
változni, mert például a nyári napközivel kapcsolatban is vannak még bizonytalanságok.
Szeretnének más forrást találni a nyári napközire. Az előterjesztés arra is utal, hogy változhat
még a gazdasági ügyintézők irodája is, ugyanis a vagyonkezelési megállapodásban nem lettek
vagyonkezelésbe adva a tankerületnek azok az irodák, amelyeket az önkormányzat
munkatársai használnak. Így ezeket az irodákat kizárólagosan használhatta volna az
önkormányzat. Időközben azonban jelezte a tankerület, hogy inkább biztosítanának irodákat.
Ennek a részleteit ezért még tisztázni kell a tankerülettel.
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dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Minden iskolában más volt a gyakorlat,
így másképp is működött minden. Ezért is fontos az egységes szabályozás.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az étel elvitelének lehetősége régen nem így volt
szabályozva.
dr. Molnár Kata jegyző: Ez sem volt eddig egységesen szabályozva. Az önkormányzat a
támogatást nem veheti igénybe a hiányzó gyermek után, ezért fontos ennek a kérdéskörnek
az egységes szabályozása.
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 134/2017. (IX. 25.) határozata
a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötendő, a Szekszárdi
Tankerületi Központ által működtetett közoktatási
intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási
szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok
ellátására
vonatkozó
együttműködési
megállapodás
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága „A Szekszárdi Tankerületi Központtal kötendő,
a Szekszárdi Tankerületi Központ által működtetett közoktatási
intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási
szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok
ellátására
vonatkozó
együttműködési
megállapodás
jóváhagyása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában lévő, a Szekszárdi Szakképző
Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolájának helyet adó, Szekszárd, Szent László u. 8-12.
(1803 hrsz.) szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötésére
(204. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, megbízott osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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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 135/2017. (IX. 25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában lévő, a
Szekszárdi Szakképző Centrum Bezerédj István Szakképző
Iskolájának helyet adó, Szekszárd Szent László u. 8-12. (1803
hrsz.) szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési
szerződés megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
kizárólagos tulajdonában lévő, a Szekszárdi Szakképző Centrum
Bezerédj István Szakképző Iskolájának helyet adó, Szekszárd,
Szent László u. 8-12. (1803 hrsz.) szám alatti ingatlanra
vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötésére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
A Szekszárd-Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosítása
(200. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Szeptember 1-től módosult a 2. számú óvoda
alapító okirata, amit át kell vezetni a társulási megállapodáson is. Ezt tartalmazza az
előterjesztés.
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 136/2017. (IX. 25.) határozata
a Szekszárd-Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás
létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosításáról
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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:

2017. szeptember 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
Az „Unio Box Team” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Box Klub 2017. évi Sportkeretből
(rendezvény szervezés) kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének
módosítása
(79. 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 137/2017. (IX. 25.) határozata
az „Unio Box Team” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Box Klub
2017. évi Sportkeretből (rendezvényszervezés) kapott
támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének
módosítására
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 az „Unio Box Team” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Box
Klub kérelmét támogatja, a 2017. évi Sportkeretből elnyert
összeg (100.000,- Ft) felhasználási idejét 2018. május 31-ig,
elszámolási határidejét 2018. június 30-ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

11. napirendi pont:
Az óvodák 2016/2017. nevelési évének munkájáról
(65. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mikorra küldik meg az óvodák vezetői az anyagot?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Július közepe a határidő, de van, aki már jóval
korábban megküldi.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A szempontokat már korábban megkapják?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen. A szempontokat már májusban elfogadja a
bizottság, amit a hivatal utána egyből továbbít az óvodáknak.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A Szent-Györgyi Albert utcai épületben van
lehetőség a tornaszoba kialakítására?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Csak felfelé lehet bővíteni az intézményt, ugyanis
sem az utca felőli, sem az udvari bővítésre nincs lehetőség.
Majnay Gábor osztályvezető: Minden pályázatnál felmerül ez a kérdés. A Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Igazgatóság munkatársai is kint voltak a helyszínen.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Miért tart igényt ez az óvoda a körzetek
felülvizsgálatára?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Minden évben kéri a hivatal, hogy tegyenek
konkrét javaslatot, de ez sosem történik meg, így nem tudja, hogy miért szeretnék a körzetek
felülvizsgálatát. Azt tudja, hogy az intézmény nehezményezi, hogy a családok átmeneti
otthona a körzetükhöz tartozik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az 1. számú óvodában a gyermekek 73%-a ingyen étkezik.
Úgy tudja, hogy a szülőnek már nem kell igazolást beadni a keresetéről, elég csak bejelentenie
a keresetét.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen, az óvodák esetében ez így került
szabályozásra, viszont a bölcsődék vonatkozásában ez nem igaz. Elmondja, hogy a szülő
büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Van lehetőség ennek az ellenőrzésére?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Véleménye szerint valamelyik hatóságnak van erre
jogköre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 138/2017. (IX. 25.) határozata
az óvodák 2016/2017. nevelési évének munkájáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a közgyűlés Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete
1. melléklet 2. pont 1. bekezdésének 6. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. elfogadja az óvodák 2016/2017. nevelési évi munkájáról
szóló összefoglalót;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. megköszöni az intézmények vezetőinek és dolgozóinak a
nevelési év során végzett eredményes munkát.
Határidő:
Felelős:

2017. október 10.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Molnár Kata jegyző

12. napirendi pont:
A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület 2017. évi Tartalék keretből kapott
támogatási összeg felhasználásának módosítása
(69. 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 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 139/2017. (IX. 25.) határozata
a PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület 2017. évi
Tartalék keretből kapott támogatási összeg felhasználásának
módosításáról
16
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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. Engedélyezi A PAD Irodalmi, Művészeti és
Egyesület kérelmére, hogy a 2017. évi Tartalék
„Szekszárdi Magasiskola” Mészöly Miklós
Akadémiára kapott 250.000-, Ft támogatási
100.000 Ft-ot terembérletre, 61.440 Ft-ot a
előadók étkeztetésére számolja el.
Határidő:
Felelős:

Kulturális
keretből a
Irodalmi
összegből
meghívott

2017. szeptember 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontnak
megfelelően módosítsa a támogatási megállapodást.
Határidő:
Felelős:

2017. október 30.
dr. Molnár Kata jegyző

13. napirendi pont:
A Deutsche Bühne Ungarn (DBU) támogatási kérelme
(75. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 26 perckor. Jelen van 4
fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Támogatta már a bizottság a színházat?
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Közvetlenül a színházat nem, csak
a színházban zajló előadást.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag az ülésterembe visszatért 9 óra 27 perckor. Jelen van
5 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság 50.000 forintos támogatást
nyújtson a Tartalék Kerete terhére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 140/2017. (IX. 25.) határozata
a Deutsche Bühne Ungarn (DBU) támogatási kérelmének
támogatásáról
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. a Deutsche Bühne Ungarn Emile Ajar „Előttem az élet” című
darabjának bemutatóját 50.000,- Ft összeggel támogatja a
Tartalék Keret terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy készítse elő a támogatási megállapodást,
valamint felhívja a Gazdasági Igazgatóságot a támogatási
összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2017. október 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

14. napirendi pont:
Tóth Tamás támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Két nyugdíjas pedagógus nyújtotta be a kérelmet, második
legkisebb gyermekük, Norbert külföldi tanulmányainak támogatása érdekében. A kérelem
benyújtásakor még nem született döntés arról, hogy a gyermek kap-e ösztöndíjat. Ez
időközben kiderült, és bár kap ösztöndíjat, de a család a hiányzó összeget nem tudja
megfizetni. A bizottság két évvel ezelőtt támogatott már egy hasonló jellegű kérelmet.
Javasolja, hogy a bizottság 100.000 forintos támogatást nyújtson a Tartalék Kerete terhére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 141/2017. (IX. 25.) határozata
Tóth Norbert külföldi tanulmányainak támogatásáról
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. Tóth Norbert külföldi tanulmányainak költségét 100.000,- Ft
összeggel támogatja a Tartalék Keret terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy készítse elő a támogatási megállapodást,
valamint felhívja a Gazdasági Igazgatóságot a támogatási
összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2017. október 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

15. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. II. negyedév)
(76. 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 142/2017. (IX. 25.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az átruházott hatáskörben hozott – 2017.
április 1. – 2017. június 30. közötti időszakra vonatkozó –
bizottsági határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

16. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Gergely Péter a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület
elnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Gergely Péter, a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület elnöke: Nem kívánja
kiegészíteni a beszámolót.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban olvasható, hogy a programokat a normál
gyalogtúrák kevéssé jellemzik, és az egyesület inkább valami extrával szeret előrukkolni. Mik
ezek az extrák?
Gergely Péter, a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület elnöke: Ügyességi játékokat
jelentenek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
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 143/2017. (IX. 25.) határozata
a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület működéséről
és terveinek bemutatásáról
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 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
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1. elfogadja a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület
szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

17. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Rácz Petra az Alisca Taekwondo Klub elnöke
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Tekintettel arra, hogy Rácz Petra, az Alisca
Taekwondo Klub elnöke az ülésen nem tud részt venni, ismerteti a beszámolót.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban olvasható, hogy legtöbben hobbiként
tekintenek a sportágra. Véleménye szerint ez nem probléma. Elmondja, hogy nagyon tetszik
neki a beszámoló utolsó mondata, melyben az elnök leírja, hogy egy igazi csapat alakult ki, és
hogy erre a legbüszkébb.
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 144/2017. (IX. 25.) határozata
az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek
bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
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pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. elfogadja az Alisca Taekwondo Klub szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

További napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 9 óra 30 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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