SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 125-9/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2015. május 26-án (kedden) 8 óra 30 perckor a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ Remete
termében megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Zaják Rita,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria,
Nepp Péter és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradt:

Dr. Máté István és
Pap Máté bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelentek:
Polgármesteri Hivatal részéről:

A jegyző megbízásából:
Meghívott:

Pál József igazgatóság vezető
Majnay Gábor osztályvezető,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Gaálné Hoffercsik Dóra Civil Kerekasztal titkár,
Kerekes László képviselő,
dr. Aradi Péter jogi referens, jegyzőkönyvvezető,
Ágostonné Béres Kornélia, Szekszárdi Garay János Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti iskola és Pedagógiai Intézet tagintézmény vezető
Buri Antalné, Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégiuma és
Általános Iskola tagintézmény vezető
Morva Szilveszter igazgató
Steig Csaba kuratóriumi tag
Farkas Pál Györgyné, Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettes

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolta, hogy a bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Faludiné Uzsoki Valériát válassza meg.

A bizottság 5 igen szavazattal Dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Csillagné Szánthó Polixéna: Kérte a 8. napirendi pont, a „Javaslat Szekszárdi Baka István Általános
Iskola a „Kinder+SPORT” program országos döntőjén való részvétel támogatásáról” szóló előterjesztés napirendről való levételét.
Steig Csaba jelezte, hogy elfoglaltsága miatt a vele kapcsolatos napirendi pont tárgyalását vegye előre
a Bizottság.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
Tájékoztatató a 41. Gemenci Nagydíj szervezéséről és részletes programjáról
(15elot52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Csaba kuratóriumi tag
2. napirendi pont:
Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárd Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet – Liszt Ferencz Zeneiskola)
(118. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Meghívott: Ágostonné Béres Kornélia tagintézmény vezető
3. napirendi pont:
Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégiuma és
Általános Iskola – kollégium)
(117. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Buri Antalné tagintézmény vezető
4. napirendi pont:
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári
szünetben
(134. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Morvai Szilveszter igazgató
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.
(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
(129. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
(128. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
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7. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club eredményjelző,-és hangosítási rendszer cseréjére vonatkozó szerződés
módosítása
(143. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
Javaslat a „Nyárnyitó buli a Placcon” rendezvény szervezési költségeinek támogatására
(15elot51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Halmai-Nagy Róbert igazgató
9. napirendi pont:
Javaslat Bonyhád Völgység Labdarugó Klub által kezdeményezett adománygyűjtési akció támogatására
(15elot 49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosítására
(115. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
11. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
(116 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
12. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
(113 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
13. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsöde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására
(114 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
14. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására
(125 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
15. napirendi pont:
Döntés köznevelési intézmények jövőbeni működtetéséről
(132 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
16. napirendi pont:
Javaslat óvodafenntartói jogról szóló köznevelési szerződés megkötésére a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzattal
(133 sz. közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
17. napirendi pont:
Óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendje
(15elot47 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
18. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2015/2016. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(15elot48 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
19. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2014. évi megvalósításáról
(tajekoztato1)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
20. napirendi pont:
Javaslat beérkezett kérelmek támogatására
(15elot46. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
21. napirendi pont:
Tóth Zsófia támogatási kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
22. napirendi pont:
Tájékoztató a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2014. évi beszámolójának és 2015. évi munkatervének elfogadásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető
ZÁRT ÜLÉS:
23. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(131. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
1. napirendi pont:
Tájékoztatató a 41. Gemenci Nagydíj szervezéséről és részletes programjáról
(15elot52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Csaba kuratóriumi tag
Steig Csaba kuratóriumi tag: A verseny szervezése az elképzeléseknek megfelelően zajlik. Plusz
egy csapat, a román junior válogatott jelezte részvételét. Így velük együtt 130 indulóra számítanak a
szervezők. A verseny rangja évről évre emelkedik. A 9 induló külföldi csapatot a pénteki nap folyamán várják.
Sajnos a rendőrség részéről nem érkezett mai napig előlegszámla.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ezenkívül van még elintézésre váró dolog?
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Steig Csaba kuratóriumi tag: Apró dolgok vannak hátra, amik a verseny előtti utolsó héten szokásos
dolgok intézése.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 70/2015. (V. 26.) határozata
Tájékoztató a 41. Gemenci Nagydíj szervezéséről és részletes
programjáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítványnak a 41. Gemenci Nagydíj előkészületeinek rendezéséről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.
2.
A Bizottság a rendezvény szervezéséhez és a további munkához sok sikert kíván.
Határidő:
Felelős:

2015. május 26.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

2. napirendi pont:
Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárd Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet – Liszt Ferencz Zeneiskola)
(118. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Meghívott: Ágostonné Béres Kornélia tagintézmény vezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem kívánta kiegészíteni a beszámolót.
Ágostonné Béres Kornélia tagintézmény vezető: Köszönte az eddigi támogatását a Bizottságnak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszönte az Iskola munkáját. Mik lesznek a 60. évforduló
alkalmából az Iskola tervei?
Ágostonné Béres Kornélia tagintézmény vezető: Első tervük a zenetanárok zongoraversenye, amire
pályázatot nyújtottak be. Ezenfelül szeretnék a szokásos tanári koncertjüket jubileumi köntösbe öltöztetni. Továbbá egy megyei rézfúvós kurzust tartanak, melynek záróeseményén a korábbi rézfúvósaik
hangversenyt adnának. Szeretnének egy nagy zenekari koncertet, ahol az intézmény gyerek zenekarjai
mutatkoznának be.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mennyire van hajlandóság a szülőkben, hogy a hangszereket
megvásárolják?
Ágostonné Béres Kornélia tagintézmény vezető: Zongoristák esetében, a felvételinél már rendelkezniük kell hangszerrel. A többi hangszer esetében igyekeznek a tanulók rendelkezésére bocsátani.
Kiemelte, hogy el kell telnie jó pár ott töltött évnek, hogy a szülő is be merjen fektetni egy komolyabb
hangszerbe. Összefoglalva elmondta, hogy szülők részéről jelentkezik hajlandóság a vásárlásra.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Beszámolóból kiemelte, hogy zökkenőmentesen lezajlott a tagintézményi csatlakozás a Garay János Általános Iskolához.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 71/2015. (V. 26.) határozata
Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi Garay
János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai
Intézet – Liszt Ferenc Zeneiskola)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2015. május 26.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

3. napirendi pont:
Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégiuma és
Általános Iskola – kollégium)
(117. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Buri Antalné tagintézmény vezető
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Arany János programmal kapcsolatban is kérdezte, hogy a régi
fegyelmezési eszközök helyett milyen irányba indult el a változás.
Buri Antalné tagintézmény vezető: Hangsúlyozta a diákközpontúságot, meggyőzés illetve a
mentálhigéniai megközelítés hatékonyságát. Oktatóik rendszeresen vesznek részt tanulás módszertani
és egyéb képzéseken, valamint kommunikációs továbbképzéseken.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Férfi nevelők nagyobb aránya véletlenül vagy tudatosan alakult
ki?
Buri Antalné tagintézmény vezető: Korábban részben tudatosan alakították így a fiú tanulók miatt.
Megjegyezte, hogy most már vegyes csoportjaik vannak, de hasznos a férfi munkatársak nagy száma.
Kiemelte az angol nyelvi programok sikerességét, amit igazolt a számtalan díjazott tanulójuk.
Zaják Rita bizottsági tag: A rengeteg befektettet munka mérhető a problémás diákok magatartás
javulásában?
Buri Antalné tagintézmény vezető: Igen. Átvétele idején több fegyelmi ügy volt. Az Arany János
Kollégiumi programban mérhető a legjobban a javulás. Természetesen ez köszönhető, hogy más alapokra helyezte a beiskolázást is. Most már nem csak hátrányos helyzetű diákokat vesznek fel.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 72/2015. (V. 26.) határozata
Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi I. Béla
Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola - kollégium)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola kollégiumi tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2015. május 26.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

4. napirendi pont:
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári
szünetben
(134. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Morvai Szilveszter igazgató
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Előterjesztésben található megbízási szerződés 4.2. pontjában a megbízott és megbízó szavakat felcserélték, ezt korrigálva kérte a javaslat támogatását.
Morvai Szilveszter igazgató: Közel 4 éve vállalják, hogy a nyári napköziztetés feladatát ingyenesen
látják el. Elmondta, hogy családi napközis rendszert is üzemeltet az alapítványuk, amely esetében,
akkor jár normatíva, ha a gyerek ténylegesen ott van a napköziben. 7 x 7 főre vonatkozó engedélyük
van a napközire. Eddig ingyenesen biztosították a város számára, de a törvényi változások miatt ezt
nem tudják tovább fenntartani. Az iskoláknak délután 4 óráig nyitva kell lenniük, ezért a napközi már
csak fele normatívát kap, ami létszámcsökkentést hozott magával.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Igény felmérés kapcsán történt előrelépés?
Morvai Szilveszter igazgató: Május végére kérték az összesítést, de az eddigi tapasztalatokról elmondta, hogy a csúcsidőszak 50 fős létszámot jelentett, az átlag létszám pedig 35 fő. Aktív programokat biztosítottak a gyerekek számára, ami 10-20% létszámnövekedést hozott évente.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 73/2015. (V. 26.) határozata
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása
az iskolai nyári szünetben
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének
biztosítása az iskolai nyári szünetben tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2015. május 26.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.
(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
(129. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
Pál József igazgatóságvezető: Gyakorlatilag egy technikai jellegű rendeletmódosításról van szó, hiszem a zárszámadás elkészítése előtt egy utolsó egyeztetést kellett végrehajtani a Kincstárral. Könyvvizsgáló egyetértő jelentését is megkapták.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 74/2015. (V. 26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…/2015. (…) önkormányzati rendelete a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.
(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításról szóló rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2015. május 26.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
(128. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
Pál József igazgatóságvezető: Alapelv és rendezőelv, hogy a utolsó költségvetésről szóló rendelet
módosítására előirányzott összegének meg kell egyeznie a zárszámadás előirányzati összegével, ebben
az esetben ez egyező. Kincstár és a könyvvizsgáló is jóváhagyta.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megjegyezte, hogy az egyezőkre vonatkozó kötelező előírások
biztosították, hogy menetközben mindig kiderüljön, ha valamit nem jól könyveltek.
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Pál József igazgatóságvezető: A költségvetési év gazdasági események vonatkozásában december
31-én véget ér, de december 31-én történhet olyan jellegű gazdasági esemény, ami a könyvelésben
csak januárban fog megjeleni. Ezek az eltérések lehetnek az év végével.
Zaják Rita bizottsági tag: Mennyi kifizetetlen számlája van az önkormányzatnak?
Pál József igazgatóságvezető: 2014-ből egy sincs. Olyan kifizetetlen számla, ami határidőn túli tartozás állományból fakad, az gyakorlatilag a korábbi beruházásból függő tétel, ami még egyeztetés alatt
áll a beruházóval. Egyéb gazdasági folyamatból eredően nincs kifizetetlen számlatartozás.
Zaják Rita bizottsági tag: Ha kizárólag saját forrásból kellene a városnak beruháznia, mekkora öszszeggel lehet számolni?
Pál József igazgatóságvezető: Ez Közgyűlési döntés kérdése. A beruházások fedezetét mindig a szabadon felhasználható források, azaz a helyi iparűzési adóból álló 2 milliárd forint biztosítja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 75/2015. (V. 26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…/2015. (…) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2015. május 26.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

7. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
(116 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Pál József igazgatóságvezető: Kiegészíteni nem kívánta. A Társulás működése folyamatos és biztosított. Olyan jellegű probléma nem merült fel, ami Társulási Tanácsi döntést igényelt volna.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Beszámoló 3. oldalán az április 30-i határidő helyett nem május
31. kellene, hogy szerepeljen?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A régi társulási megállapodás szerint április 30., de az
Államháztartásról szóló törvény módosulását követően május 31. lesz.
Pál József igazgatóságvezető: Korábban a jogi személyiség nélküli társulásoknak az akkori Államháztartásáról szóló törvénnyel összhangban készítettek zárszámadást az önkormányzatra vonatkozó
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határidőig, április 30-ig. Jogi személyiséggé alakulásukat követően, ugyanolyan zárszámadást kell
készítenie, mint az önkormányzatnak, amely így dupla munkát jelent a hivatal számára.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Személyi juttatások növekedésének mi az oka?
Pál József igazgatóságvezető: Egyrészt jelentkezett az előző évhez viszonyított illetménykiegészítés,
másrészről a létszám is növekedett.
Zaják Rita bizottsági tag: Anyagi, pénzügyi dolgokon kívül milyen előny származik a társulásból?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A beszámoló 5.pontjában leírta a választ.
Zaják Rita bizottsági tag: Anyagilag sokkal jobb így, hogy van nekünk a társulás?
Pál József igazgatóságvezető: Költségvetés szempontjából a normatívák miatt jelent előnyt. Viszont
óriási többletmunkát jelent a gazdasági igazgatóságnak. Vannak olyan projektet és előirányzott normatívák, amik kifejezetten előnyösek a társulás tagjainak. Azokat a társulásokat amik, társulási formában
a projektmegvalósítás okán fenntartási kötelezettséggel bírtak, a kifutási idő végéig működtetni kell.
Zaják Rita bizottsági tag: Nagyságrendileg ez mit jelent?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Gyakorlatilag, amikor elindult a Társulás akkor, az óvodára is nagyobb normatívát kaptak, most a családi napközire kapják.
Fenntartási kötelezettség a 2. Számú Óvodai beruházás kapcsán, hogy 2 családi napközis csoportot
kell működtetni, amelyek közül az egyik Medinán van. Amíg ez ki nem fut, addig társulniuk kell.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 76/2015. (V. 26.) határozata
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi
pénzügyi és szakmai beszámolójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját tudomásul veszi és a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2015. május 26.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

8. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club eredményjelző,-és hangosítási rendszer cseréjére vonatkozó szerződés
módosítása
(143. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Nem kívánta kiegészíteni az előterjesztését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 77/2015. (V. 26.) határozata
A Kosárlabda Sport Club eredményjelző-, és hangosítási rendszer
cseréjére vonatkozó szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Kosárlabda Sport Club eredményjelző-, és hangosítási rendszer cseréjére vonatkozó szerződés módosítás tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2015. május 26.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a „Nyárnyitó buli a Placcon” rendezvény szervezési költségeinek támogatására
(15elot51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Halmai-Nagy Róbert igazgató
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Röviden beszámolt a rendezvényről. Az egyesület először 500 ezer forintot kért, majd a költségeket sikerült lefaragniuk 200 ezer forintra. A Babits Mihály
Kulturális Központ fogta össze végül a rendezvényt. Ők küldték meg a költségvetésüket, amiben egy
tétel a szervezési díj nem volt megbeszélve. Javasolt 240 ezer forintot kifizetésükre.
Zaják Rita bizottsági tag: Jelezte, hogy szeretne meghívót kapni az Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
üléseire.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 78/2015. (V. 26.) határozata
Javaslat a „Nyárnyitó buli a Placcon” rendezvény szerevezési
költségeinek támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Babits Mihály Kulturális Központ által koordinált „Nyárnyitó buli a Placcon” rendezvény szervezési költségeit 240.000 Ft összeggel támogatja a Bizottság 2015. évi Tartalékkerete terhére.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére és a támogatási összeg átutalására.

11

Határidő:

2015. május 26.
2.pont tekintetében: 2015. június 5.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Pál József igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
Javaslat Bonyhád Völgység Labdarugó Klub által kezdeményezett adománygyűjtési akció támogatására
(15elot 49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Határozatban javasolta a 2015. június10-i határidő felvételét,
hogy addig küldjék meg a visszajelzésüket.
Zaják Rita bizottsági tag: Az egyeztetések kezdeményezésének és program lebonyolításának részleteit megvitatta a bizottság tagjaival.
Asztalos Adrien sport- és ifjúsági referens: Megfogalmazta az új határozati javaslatot, amit elfogadásra javasolt a Bizottság számára.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 79/2015. (V. 26.) határozata
Javaslat a Bonyhád Völgység Labdarúgó Club által kezdeményezett adománygyűjtési akció támogatására
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Bonyhád Völgység Labdarúgó Club adománygyűjtési tájékoztatóját továbbítja a szekszárdi székhelyű sportegyesületeknek.
2.
A Bizottság levélben felkéri a szekszárdi sportegyesületeket,
hogy amennyiben módjukban áll a jótékonysági célra sportprogramot
szervezni, annak bevételét ajánlják fel Kollár Sándor részére.

Határidő:
Felelős:

2015. május 26.
2. pont tekintetében: 2015. június 5.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

11. napirendi pont:
Javaslat óvodafenntartói jogról szóló köznevelési szerződés megkötésére a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzattal
(133 sz. közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes: Ez a megállapodás korrekt és magasszintű együttműködést
jelent. Szeretnék, ha a beszámoló pénzügyi, szakmai és fejlesztési részét elküldhessék a képviselő
testület részére.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Egyeztette a beszámoló mellékleteit, amiket már kiküldték a képviselők részére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 80/2015. (V. 26.) határozata
Óvodafenntartói jogról szóló köznevelési szerződés kötése a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Wunderland Óvoda (7100 Szekszárd, Wesselényi u.
19.) fenntartói jogáról szóló köznevelési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2015. május 26.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

12. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosítására
(115. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem kívánta kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 81/2015. (V. 26.) határozata
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás 3. módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal és formában a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő: 2015. május 26.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

13. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
(113 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Német Nemzetiségi Önkormányzat már egyetértését
adta, a szülői alkalmazott közösség nyilatkozata is megérkezet. Az új csoport nem német nemzetiségű
lesz.
Zaják Rita bizottsági tag: Nem gond, hogy ez nem lesz németes?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem jelent problémát.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi miatt lett ez a csoport nem német nemzetiségű?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Gyakorlatilag a szülők kérésének figyelembe vételével
lett kialakítva.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 82/2015. (V. 26.) határozata
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító
okiratának módosítását és egységes szerkezetű alapító okiratát az 1. és
2. számú melléklet szerinti tartalommal és formában elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Határidő: 2015. május 26.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

14. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására
(114 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Beszámoló készítése után, megkapta a Szedresi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetértő határozatát.
Szülői szervezet támogató nyilatkozata is megérkezett időközben.
Zaják Rita bizottsági tag: A visszaköltözés július 1-jétől kezdődik?
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dr. Horváth Annamária oktatási referens: Folyamatosan költözködik az óvoda.
Zaják Rita bizottsági tag: Jelezte, hogy szeretne értesülni az óvoda átadásokról mindig.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Pályázati referensnek kell jelezni az igényt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 83/2015. (V. 26.) határozata
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi
Napközi alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetű alapító okiratát az 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal és formában a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2015. május 26.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

15. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására
(125 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Kérte az intézményvezetőt, hogy küldje meg az alkalmazotti közösség üléséről készült jegyzőkönyvet illetve a szülők egyetértését.
Zaják Rita bizottsági tag: A kisgyerek bekerülése hogyan történik?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Először értesítik szakértői bizottságot. A szakértői bizottság vizsgálata után, ha integrálható a kisgyerek, akkor a szülőknek felajánlják az óvodái nevelésben való részvételt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 84/2015. (V. 26.) határozata
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottság a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának
módosítását és egységes szerkezetű alapító okiratát az 1. és 2. számú
melléklet szerinti tartalommal és formában a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő: 2015. május 26.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
16. napirendi pont:
Döntés köznevelési intézmények jövőbeni működtetéséről
(132 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Tavaly önkormányzati választások voltak és a jogszabályi módosítás kimondta, hogy a következő év június 15-ig újból nyilatkoznia kell az új testületnek
arról, hogy 2015. szeptember 1-től vállalja továbbra is a működtetést 5 évre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 85/2015. (V. 26.) határozata
Köznevelési intézmények jövőbeni működtetése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a köznevelési intézmények jövőbeni működtetése tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2015. május 26.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
17. napirendi pont:
Óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendje
(15elot47 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igény volt rá, hogy központilag legyen egy tárgyaláson
alapuló ügyeleti rend.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ilyen az iskolák esetében is lesz?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Minden szerdai napon, az összes iskola esetében lesz
ügyelet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 86/2015. (V. 26.) határozata
Óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendjéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága az önkormányzat, illetve a Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás fenntartásában működő óvodák vezetőinek
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az alábbi szerdai napokat javasolja 2015. nyári ügyeleti napjaik meghatározására délelőtt 900-1200 óráig:
-

2015. június 24.
2015. július 8.
2015. július 22.
2015. augusztus 5.
2015. augusztus 19.

2. A Bizottság felkéri az intézmények vezetőit, hogy ügyeleti rendjüket
küldjék meg a Humán Osztályra.
Határidő:
Felelős:

2015. május 26.
a 2. pont tekintetében: 2015. június 15.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

18. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2015/2016. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(15elot48 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Zaják Rita bizottsági tag: Jól olvasta, hogy a 25 fős létszámot lehetne plusz 20%-kal még növelni?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Jogszabály ad lehetőséget rá.
Zaják Rita bizottsági tag: A jogszabály nem határozza meg a gyerekre vonatkozó négyzetméter-hely
igényt?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Azt egy másik jogszabály tartalmazza. Ismertette a várható létszámszámokat az óvodákban.
Majnay Gábor osztályvezető: Megvizsgáltak az elmúlt évek gyakorlatát és átbeszélték ez ügyben
várható következményeket és lehetőségeket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal és 1 nem
szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 87/2015. (V. 26.) határozata
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2015/2016. nevelési évi óvodai
csoportjainak létszáma
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 1.
bekezdésének 5. alpontjában kapott felhatalmazással a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi, hogy a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Perczel utcai épületének 1., 2. és 5. csoportjában, a Szent-Györgyi Albert utcai épületének 2. és 3. csoportjában, illetve az Óvoda utcai épületben működő
csoportban a 2015/2016. nevelési évben legfeljebb 20 %-kal túllépje a
maximális, 25 fős létszámot.
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2.
A Bizottság előzetes engedélyét adja ahhoz, hogy az intézmény – amennyiben a 2015/2016. nevelési év folyamán gyermek átvétele, felvétele miatt szükséges –más csoportjai esetében is, a jogszabályi keretek között, túllépje a maximális létszámot.
Határidő: 2015. május 26.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
19. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2014. évi megvalósításáról
(tajekoztato1)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Kiemelte, hogy a város összességében
örülhet, hogy ilyen gazdag kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Közvetlen pénzügyi támogatás ugyan
kevesebb volt, de az egyéb önkormányzati pénzeszközökkel együtt ez az összeg növekedett. Eredményes évet zárhattak. Civil Kerekasztal az önkormányzattal jó kapcsolatot alakított ki.
Beszámoló mellékleteiből kitűnik, hogy arányosodtak az egyes kategóriákra szánt pénzügyi támogatások mértéke.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszönte a beszámolót.
20. napirendi pont:
Javaslat beérkezett kérelmek támogatására
(15elot46. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Bizottság elé csak azok a kérelmek kerülhetnek, amik teljesítették a törvényi feltételeket. Ennek tükrében két kérelmet terjesztett a bizottság
elé, egyrészről a Tolna Megyei ILCO Egyesület kérelmét, másrészről a Szekszárdi Gitár Egyesület
kérelmét.
Röviden megindokolta a támogatások nagyságát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 88/2015. (V. 26.) határozata
Támogatási kérelmek elbírálása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Tartalék Kerete terhére az alábbi
támogatásokat ítéli oda:
 a Tolna Megyei ILCO Egyesület részére:
- 50.000 Ft a IV. Országos Sztómás Találkozón való
részvételre,
- 50.000 Ft az Egyesület 20. évfordulós ünnepségének
megrendezésére.
 a Szekszárdi Gitár Egyesület részére: 200.000 Ft a „VIII. Borok és Húrok” fesztivál megrendezésére.
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2.
A Humán Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodások elkészítésére és a támogatások átutalására.
Határidő: 1. pont tekintetében: 2015. május 26.
2. pont tekintetében: 2015. június 15.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Pál József igazgatóságvezető
21. napirendi pont:
Tóth Zsófia támogatási kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Korábban Imre Péter részére megítélt
támogatás visszavonását kérte, mert Péter balesetet szenvedett, így nem tud részt venni a Bezonsi
REVARTS biennálén. Helyette Tóth Zsófiát kérte támogatásban részesíteni, akit Imre Péter helyett
delegáltak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 89/2015. (V. 26.) határozata
Tóth Zsófia támogatási kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága Imre Péter – a 2015. Bezonsi REVARTS biennálén való részvétel - támogatását visszavonja, és helyette Tóth
Zsófia részvételét támogatja ugyanazon összeggel.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő: 2015. május 26.
2.pont tekintetében: 2015. június 15.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Pál József igazgatóságvezető
22. napirendi pont:
Tájékoztató a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2014. évi beszámolójának és 2015. évi munkatervének elfogadásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Minisztérium támogatása megérkezett, így a Közgyűlés elé felterjeszthető a beszámoló. Múzeum nevében megköszönte a támogatást.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszönte a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság rendkívüli ülését 10 óra 58 perckor berekeszti. A Bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Aradi Péter
jogi referens, jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyzem:

Dr. Varga Katalin
jegyző
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