SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131/2011.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2011.
január 28-án 9 óra 5 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott
rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

Fajszi Lajos elnökhelyettes.

Távolmaradt:

Halmai Gáborné, és
Dr. Horváth Kálmán bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Kovácsné dr. Kubik Andrea biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 9 óra 5 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy elıször a meghívóban lévı 2.
napirendi pontot, majd az 1. napirendi pontot tárgyalja a bizottság.
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Hozzájárulás
együttmőködési megállapodás aláírásához” címő, az ülésen kiosztott írásbeli elıterjesztést.
További módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont
Javaslat a Komplex gyermek- és ifjúságfejlesztı szakmai tevékenységek, programok
megvalósítására kiírt pályázat támogatására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
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2. napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójához kapcsolódó 2011. évi Cselekvési
ütemterv elfogadására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
3. napirendi pont
Hozzájárulás együttmőködési megállapodás aláírásához
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
4. napirendi pont
Egyebek

1. napirendi pont
Javaslat a Komplex gyermek- és ifjúságfejlesztı szakmai tevékenységek, programok
megvalósítására kiírt pályázat támogatására
(írásbeli 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, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
1/2011 (I.28.) HB határozat
Komplex gyermek- és ifjúságfejlesztı szakmai
tevékenységek, programok megvalósítására kiírt
pályázat támogatása
1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága hozzájárul a Komplex gyermek-és
ifjúságfejlesztı szakmai tevékenységek,
programok megvalósításának támogatására
kiírt
pályázat
elkészítéséhez
és
benyújtásához.

2.

A bizottság felkéri a Közoktatási, Mővelıdési
és Sport Osztályt a pályázat elıkészítésére,
lebonyolítására.

Határidı: 2011. január 28.
2. pont tekintetében: 2011. január 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Majnay Gábor osztályvezetı
9 óra 5 perckor Fajszi Lajos megérkezik az ülésterembe. A 7 fıs bizottságból 5 tag van jelen.
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2. napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójához kapcsolódó 2011. évi Cselekvési
ütemterv elfogadására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna: Az elıterjesztést átnézte, és néhány kiegészítést tesz a megfogalmazás
tekintetében. Ismerteti az észrevételeit. Javasolja, hogy az azonos témájú pontok kövessék egymást az
ütemtervben.
Dr. Faludiné Uszoki Valéria: Ismerteti a módosító javaslatait a megfogalmazás tekintetében, és a
pontok sorrendjére vonatkozóan.
Majnay Gábor: Az ülés elıtt egyeztettek az elnök asszonnyal, és annyiban javasolják a Cselekvési
Ütemtervet módosítani, hogy a célt és az eszközt az egyes pontokban kiemelték. Mond rá egy példát
is. Kéri a bizottságot, hogy a Cselekvési Ütemtervet ezekkel a módosításokkal fogadja el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
2/2011 (I.28.) HB határozat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Ifjúsági
Koncepciójához kapcsolódó 2011. évi Cselekvési
ütemterv elfogadása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Szekszárd Megyei
Jogú Város Ifjúsági Koncepciójához kapcsolódó
2011. évi Cselekvési ütemtervét elfogadja és
döntéseinél a benne foglaltakat alapnak tekinti.
Határidı: 2011. január 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
3. napirendi pont
Hozzájárulás együttmőködési megállapodás aláírásához
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Dr. Göttlinger István: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László
Szakképzı Iskolája és Kollégiuma pályázatot nyújt be „TÁRsadalmi Szolidaritás Program” címmel. A
bizottságnak ahhoz kellene a hozzájárulása, hogy az 1. Számú Óvoda együttmőködési megállapodást
köthessen a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Iskolájával és Kollégiumával. Az
együttmőködés célja, hogy a program keretében a szakképzı iskola diákjai az óvoda tekintetében
mindenféle karbantartási munkálatokat elvégeznének ingyenesen. A munkálatokat a pályázat
finanszírozná. Ez mindkét fél számára rendkívül elınyös, mert az intézmény szebb lesz ezáltal, a
szakképzı iskola diákjai pedig gyakorolják a szakmájukat. Kéri a bizottság hozzájárulását az
együttmőködési megállapodás aláírásához.
Csillagné Szánthó Polixéna: Nagyon örül ennek a megkeresésnek. Ha lehetne, akkor a többi
intézményt is bevonná ebbe a programba.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
3/2011 (I.28.) HB határozat
Hozzájárulás együttmőködési megállapodás
aláírásához
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a fenntartó
nevében hozzájárulását adja, hogy az 1. Számú
Óvoda Kindergarten, valamint a Tolna Megyei
Önkormányzat Szent László Szakképzı Iskola és
Kollégium között együttmőködési megállapodás
(nyilatkozat) jöjjön létre a „TÁRsadalmi
Szolidaritás
Program”
címő
pályázat
végrehajtására.
2. A bizottság felhatalmazza az intézmény vezetıjét
a megállapodás aláírására.
Határidı: 2011. január 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Sebestyén Györgyi az 1. Számú Óvoda
intézményvezetıje
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 9 óra 30 perckor berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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