SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/14-17/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2017. december 11-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Műszaki Tárgyalójában megtartott rendes nyilvános 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
Pap Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Tamási Anna igazgatóságvezető
Majnay Gábor 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
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
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.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(313. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve
módosításának elfogadására
(315. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadására
(314. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött, a Szekszárdi Tankerületi Központ által
működtetett közoktatási intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási
szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó
együttműködési megállapodás módosítására
(321. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
5. 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)
(320. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
„Hiszek Benned” Sport Program II. alprogram pályázat megvalósításának támogatásáról
(330. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
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7. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum újkortörténeti, irodalomtörténeti, képzőművészeti és
iparművészeti gyűjteményének revíziója
(309. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi
munkatervére
(304. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2018. évi
munkaterve
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
10. napirendi pont.
Gemenci Nagydíj kiállítás megrendezésére vonatkozó támogatási kérelem
(101. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
11. napirendi pont.
A Humán Bizottság keretén lévő összeg átcsoportosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
12. napirendi pont:
Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
13. napirendi pont:
Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására
(307. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
____________________________________________________________________
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1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(313. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:
EMMI) tisztázott egy korábban felmerülő kérdést. Korábban nem volt egyértelmű döntés
arról, hogy ki lehet-e vonni a gyermeket az étkeztetésből akkor, ha a szülő nem fizeti meg a
díjakat. A kérdést nehezítette, hogy bizonyos jogszabályok kötelességként rögzítik a
gyermekek étkeztetését. Az EMMI arra az álláspontra jutott, hogy bizonyos korlátokkal ki lehet
zárni a gyermeket az étkeztetésből. Ezért van szükség az önkormányzati rendelet
módosítására.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ki lehet zárni bármelyik korosztályt?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen.
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Ez egy átmeneti döntés lenne a
gyermekek esetében. Az önkormányzat felfüggesztené az étkeztetést, amivel egyidejűleg
értesítené a Humánszolgáltató Központot is.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az értesítést követően a Humánszolgáltató Központ jobban
odafigyelne ezekre a gyermekekre, és kiderítené, hogy a szülő azért nem fizet, mert
elhanyagolja a gyermeket, vagy pedig azért, mert nincs olyan anyagi helyzetben, hogy meg
tudja fizetni a díjakat. Az önkormányzat a hátrányos helyzetben lévő gyermekeket nem
szeretné még rosszabb helyzetbe sodorni. Véleménye szerint nem sok esetben kerül sor
tényleges kizárásra. Az előterjesztés tartalmaz egy táblázatot, amelyből látható, hogy az
intézményekben mekkora térítési díjtartozások halmozódtak fel ebben az évben. Van olyan
intézmény, ahol nincs is tartozás. Véleménye szerint a hátralékot csak akkor lehet teljesen
megszüntetni, ha előre kell fizetni az étkezésért. Vannak olyan nagy városok, ahol bevezették
ezt a szabályt, és nagyon jól működik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az I. Béla Gimnáziumban három gyermeket érint a tartozás,
míg a Garay János Gimnáziumban 70-et. Mi ennek az oka?
Tamási Anna igazgatóságvezető: A tartozások egy része nem régóta áll fent, és főleg egy havi
tartozást jelent.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztésben olvasható, hogy az esetek nagy
részében azért keletkezik a hátralék, mert a gyermek a térítésmentes étkezésre ugyan jogosult
lenne, de a szülő a szükséges kérelmet nem töltötte ki, nem nyújtotta be. Ennek egy része
lehet gondatlanság, de véleménye szerint vannak olyan szülők is, akik nem tudják kitölteni a
kérelmet. Úgy gondolja, hogy segíteni kellene ezeknek a szülőknek a kitöltésben. Utána
kellene nézni, hogy a szülő miért nem nyújtotta be a kérelmet, és ha bebizonyosodik, hogy
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nem gondatlanságról van szó, akkor fel kellene ajánlani a segítséget. A rendelet-tervezetet
társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. Úgy gondolja, hogy ez az egyeztetés az intézményeken
keresztül talán hatékonyabb lenne.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A rendeletben sor kerülne még egy módosításra. Az eddigi
szabályozás alapján, ha a gyermek megbetegedett, akkor aznap már nem tudta lemondani az
étkezést, így arra a napra elvihette az ételt. Az EMMI államtitkára szerint az étel elvitelének
lehetőségét a távolmaradás alatt végig kell biztosítani.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: De csak abban az esetben, ha igazoltan van távol?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen. A hátralékok egy része pontosan ebből is adódik.
Ugyanis, ha a gyermek beteg, akkor a szülő vagy a gyermek azt mondja, hogy betelefonált, és
jelezte a távolmaradást. Ez viszont sok esetben nincs így. Amíg telefonon is le lehet mondani
az étkezést, addig nem lehet igazolni, hogy ténylegesen sor került-e a lemondásra. Elmondja,
hogy ebből már többször adódott konfliktus is.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Van arról nyilvántartás, hogy mennyi diétás
gyermek van az intézményekben?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Van arra lehetőség, hogy ezek a gyermekek ne 30%al drágábban kapják az ételt? Egy diétás gyermek esetében egyébként is sokkal drágább mind
a gyógyszer, mind az élelmiszer.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A nyersanyag is sokkal drágább ezeknél az ételeknél.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy a diétás gyermekek száma nem
olyan magas. Adott esetben 10 forinttal meg lehetne emelni a nem diétás gyermekek ételének
árát a diétások javára.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Van egy lisztérzékeny gyermeke, így tudja, hogy 2.500
forintba kerül egy kiló kenyér. A liszt nem 30%-al drágább ehhez a kenyérhez, hanem sokkal
többel. 10 évvel ezelőtt még nem lehetett diétás ételt kapni a menzán. Több éven keresztül
vitte éthordóban a gyermekének a tízórait, az ebédet és az uzsonnát. Elmondja, hogy a
Kölyökmenza Kft. is drágábban adja az önkormányzatnak a diétás ételt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Egyetért azzal, hogy támogatni kellene a diétás
gyermekeket.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Értesíteni fogja a hivatal vezetőit a bizottság álláspontjáról.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 182/2017. (XII. 11.) határozata
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve
módosításának elfogadására
(315. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: A Közgyűlés tavaly decemberben fogadta
el a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. Év közben felmerültek olyan körülmények,
amelyek miatt a belső ellenőr nem tudta az összes betervezett ellenőrzést teljesíteni.
Elmondja, hogy a belső ellenőr nyugdíjazás miatt már a felmentési idejét tölti.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztésben az ellenőrzési napok és órák
megállapításánál mennyire valósak az adatok? Véleménye szerint van olyan ellenőrzés, amit
lehetetlen ennyi idő alatt teljesíteni.
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Attól is függ, hogy milyen típusú
ellenőrzésről van szó. Van olyan eset is, amikor nem ellenőriz mindent végig az ellenőr, hanem
csak kiemel egy-egy ügyet. A kérdésre az ellenőr tudna pontos választ adni. Átlagosan 10
napot hagynak egy ellenőrzésre. Az ellenőrzésre alaposan fel kell készülni, és át kell nézni az
arra a területre vonatkozó jogszabályokat. A vizsgálat lefolytatása után pedig összefoglaló
jelentést kell írni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ha az ellenőr azt állapítja meg, hogy korrekcióra van
szükség, akkor utána azt is ellenőrzi, hogy ez megtörtént-e?
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Igen.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Intézkedési tervet kell készíteni, és az abban foglaltak
végrehajtását kell ellenőrizni.
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 183/2017. (XII. 11.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi
belső ellenőrzési terve módosításának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve
módosításának elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadására
(314. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 184/2017. (XII. 11.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi
belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött, a Szekszárdi Tankerületi Központ által
működtetett közoktatási intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási
szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó
együttműködési megállapodás módosítására
(321. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Az EMMI államtitkárának állásfoglalása és
az abból következő rendeletmódosítás indokolja a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött
együttműködési megállapodás módosítását.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mit felügyel a tankerület?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a
tankerülettel. A térítési díjakat az intézményekben az önkormányzat két munkavállalója szedi
be. A két személy egy hónapban csak három-négy napot van az intézményekben. Felmerülnek
olyan körülmények, amelyekről az önkormányzat a tankerület értesítése alapján szerez
tudomást. Ez alatt kell érteni például azt, ha valaki évközben elmegy az intézményből, vagy ha
éppen ellenkezőleg új gyermek érkezik az intézménybe, továbbá, ha valaki betegség miatt
lemondja az ételt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az ételjegyeket ki osztja ki?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az osztályfőnök.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ő kivel van kapcsolatban? Az önkormányzattal vagy a
tankerülettel?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az intézményen keresztül a tankerülettel. Elmondja, hogy az
intézmény tudta nélkül az önkormányzat nem függesztheti fel a gyermek étkeztetését.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ez nem bonyolít a helyzeten?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az önkormányzatnak nincs kapacitása arra, hogy minden
nap ott legyen az intézményekben.
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Segítséget jelent, mert az önkormányzat
nincs napi szinten kapcsolatban a gyermekekkel és a szülőkkel.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 185/2017. (XII. 11.) határozata
a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött, a Szekszárdi
Tankerületi Központ által működtetett közoktatási
intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási
szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok
ellátására
vonatkozó
együttműködési
megállapodás
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Tankerületi
Központtal kötött, a Szekszárdi Tankerületi Központ által
működtetett
közoktatási
intézményekben
a
gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási szünetekben a
gyermekfelügyelettel
kapcsolatos
feladatok
ellátására
vonatkozó együttműködési megállapodás módosítására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. 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)
(320. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: A Babits Mihály Kulturális Központ megszűnése miatt az
intézmény előirányzatai a teljesítéshez kerültek igazításra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 186/2017. (XII. 11.) határozata
Szekszárdi 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
2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati
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rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
„Hiszek Benned” Sport Program II. alprogram pályázat megvalósításának támogatásáról
(330. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Az előterjesztést annyival egészítené ki, hogy a
táblázat nyolcadik sorában szereplő amatőr futás bár nem nyert támogatást, a tájékoztató
levélben értesült az önkormányzat arról, hogy a Magyar Szabadidős Sport Szövetség felé
kellene továbbítani a pályázati anyagot, mert nagy valószínűséggel ott támogatásban fog
részesülni.
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 187/2017. (XII. 11.) határozata
a „Hiszek Benned” Sport Program II. alprogram pályázat
megvalósításának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Hiszek Benned Sport Program II. alprogram
pályázat megvalósításának támogatásáról” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum újkortörténeti, irodalomtörténeti, képzőművészeti és
iparművészeti gyűjteményének revíziója
(309. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az intézmény vont be külső szakértőt a revízióba?
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dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 188/2017. (XII. 11.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum újkortörténeti,
irodalomtörténeti,
képzőművészeti
és
iparművészeti
gyűjteményének revíziójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek
Humán Bizottsága „A Wosinsky Mór Megyei Múzeum
újkortörténeti,
irodalomtörténeti,
képzőművészeti
és
iparművészeti gyűjteményének revíziója” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi
munkatervére
(304. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztésben olvasható, hogy dr. Mezei László
képviselő, valamint Dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke is tett javaslatot a munkatervre. A mellékletben azonban ez nem látható.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: A melléklet a hivatal javaslatait tartalmazza.
Ha a bizottság egyetért a képviselő úr vagy az elnök úr javaslatával, akkor a határozatban
tehet javaslatot a Közgyűlésnek a munkatervbe történő beépítésre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Úgy gondolja, hogy dr. Mezei László képviselő javaslatainak
a beépítéséről a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak kellene dönteni. Dr. Józan-Jilling Mihály
javaslatai valamennyire érintik a bizottságot is, ezért javasolja, hogy ezek a napirendi pontok
kerüljenek beépítésre a Közgyűlés munkatervébe.
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 189/2017. (XII. 11.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2018. évi munkatervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi munkatervére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja azzal a módosítással, hogy a Közgyűlés februári ülésén
szerepeljen a napirendi pontok között a „Német nemzetiségi
kultúra helyzete Szekszárdon”, az októberi ülésén pedig „A
német nemzetiségi nevelés és oktatás helyzete Szekszárdon”
témakör.
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2018. évi
munkaterve
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előbb javasolt napirendi pontokat nem kell felvenni a
bizottság munkatervébe?
Majnay Gábor osztályvezető: A Közgyűlés először el kell, hogy fogadja a javaslatot. Ha ez
megtörténik, akkor a Humán Osztály gondoskodni fog arról, hogy ezek a napirendi pontok a
bizottság elé kerüljenek.
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 190/2017. (XII. 11.) határozata
a Humán Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Humán Bizottság 2018. évi munkatervét a
melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2017. december 11.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont.
Gemenci Nagydíj kiállítás megrendezésére vonatkozó támogatási kérelem
(101. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Takács Zoltán bizottsági tag: A kiállításon fényképek és tárgyak is lesznek?
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Igen. Javasolja, hogy a bizottság 400.000 forinttal
támogassa a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által szervezett Gemenci Nagydíj
kiállítást.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 191/2017. (XII. 11.) határozata
a Gemenci Nagydíj kiállítás megrendezésére vonatkozó
támogatási kérelemről
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 Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által szervezett
Gemenci Nagydíj kiállítást 400.000,- Ft összeggel támogatja
a 2017. évi Sportcélú Tartalékkeret terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. december 11.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2017. december 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

11. napirendi pont.
A Humán Bizottság keretén lévő összeg átcsoportosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: A bizottság 2017. évi Tartalék Keretén jelenleg 19.350 forint
van, a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Kereten pedig 627.000 forint. Javasolja, hogy a
bizottság csoportosítsa át a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Kereten lévő 627.000
forintot a Tartalék Keretre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az osztályvezető által megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 192/2017. (XII. 11.) határozata
a Humán Bizottság keretén lévő összeg átcsoportosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 7.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva a
bizottság 2017. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatási
Keretéből átcsoportosít 627.000 forintot a bizottság 2017. évi
Tartalék Keretére.
Határidő:
Felelős:

2017. december 11.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

12. napirendi pont:
Egyebek
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottságnak döntenie kell a bizottsági kereten
fennmaradó összeg sorsáról. A Szekszárdi Polgári Nyugdíjas Egyesületet 2017. november 4-én
jegyezte be a törvényszék. Az egyesület az év végi karácsonyi programját a székházukban nem
tudja megrendezni, így a Placcot szeretnék kibérelni, amihez a bizottság támogatását kérik. A
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bérleti díj úgy tudja, hogy 70.000 forint. Az egyesület ebben az évben semmilyen támogatást
nem kapott az önkormányzattól, ezért javasolja, hogy a bizottság 70.000 forinttal támogassa
az egyesület év végi karácsonyi programjának megrendezését.
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 193/2017. (XII. 11.) határozata
a Szekszárdi Polgári Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelméről
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 Szekszárdi Polgári Nyugdíjas Egyesület év végi karácsonyi
programjának megrendezését 70.000,- Ft összeggel
támogatja a bizottság 2017. évi Tartalék Kerete terhére;
Határidő:
Felelős:

2017. december 11.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2017. december 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A Yorgos SE is benyújtott egy kérelmet. A
bizottság korábbi ülésén az egyesület elnöke és Zaják Rita bizottsági tag megbeszélték, hogy
felveszik a kapcsolatot a Baka István Általános Iskola igazgatójával. Nem tudja, hogy erre sor
került-e, és történt-e előrelépés ebben az ügyben. A gyermek még mindig az egyesülethez
tartozik, az elnök pedig igyekszik mindenben támogatni, amihez támogatást szeretne kérni. A
kérelemben nem nevezte meg, hogy milyen jellegű támogatást szeretne, de véleménye szerint
pénzbeli segítségre lenne szüksége.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az egyesület kapott az idén a bizottságtól támogatást?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Igen, de nem nagy összegű támogatást, mert a
gyermek akkor még nem oda volt leigazolva.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hova volt előtte leigazolva?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A Szekszárd Asztalitenisz Clubhoz.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Jó lenne, ha a bizottság tudná, hogy mihez kell a támogatás.
Majnay Gábor osztályvezető: A gyermek nagyon sokat utazik a versenyekre. Lehet, hogy erre
kérik a támogatást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A gyermek nagyon tehetséges, ezért támogatná az
egyesületet.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Az egyesület eddigi elszámolása alapján
konkrétan megcímkézné a támogatást. A gyermek sokat utazik külföldre, ezért utazási
költségre kellene támogatást adni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Benzint el lehet számolni?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Csak kiküldetési rendelvénnyel lehet számlát
elfogadni, vagy akkor, ha az egyesület tulajdonában lévő autóval megy a gyermek a versenyre.
Majnay Gábor osztályvezető: Esetleg nevezési díjra lehetne még támogatást adni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság nyújtson 100.000 forint összegű
támogatást az egyesület részére versenyre való utazási költség, továbbá nevezési díj
biztosítására.
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 194/2017. (XII. 11.) határozata
a Yorgos SE kérelméről
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 Yorgos SE részére 100.000,- Ft összegű támogatást biztosít
versenyre való utazási költség, továbbá nevezési díj
biztosítására a bizottság 2017. évi Tartalék Kerete terhére;
Határidő:
Felelős:

2017. december 11.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a Yorgos SE részére készítse elő a
támogatási megállapodást, valamint felhívja a Gazdasági
Igazgatóságot a támogatási összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 20 perckor. Jelen van 4
fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottság keretén még mindig van 476.350 forint.
dr. Máté István bizottsági tag: Szeretné, ha a bizottság támogatná a Tücsök Zenés Színpad
Egyesületet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Egyetért a javaslattal. Megjegyzi, hogy az egyesület a
karácsonyi program minden napján vállal szereplést.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetségének is szüksége lenne anyagi támogatásra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Úgy tudja, hogy a Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány is
nyújtott be kérelmet. Az egyesület januárban venne át egy kitüntetést, de szükségük lenne
egy buszra is, amivel eljutnak a helyszínre.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A Szekszárd Kórház Sportkört és a Hikari Aikido
Egyesületet is támogatná. Ez utóbbi egyesület Japánban is szép eredményeket ért el. Továbbá
támogatni lehetne az Iberican Táncegyesületet és a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió
Közhasznú Egyesületet is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület és a
Mentálhigiénés Műhely is részesülhetne támogatásban.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Az Iberican Táncegyesület, a
Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület, a Mozduljunk Együtt Szekszárdért
Egyesület és a Tücsök Zenés Színpad Egyesület rengeteg fellépést vállal városi
rendezvényeken.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a 2017. évi Tartalék Kerete
terhére működési költség biztosítására az alábbi támogatásokat ítélje meg:
-

Tücsök Zenés Színpad Egyesület: 100.000,- Ft
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége: 50.000,- Ft
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-

Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány: 100.000,- Ft
Szekszárd Kórház Sportkör: 50.000,- Ft
Hikari Aikido Egyesület: 50.000,- Ft
Iberican Táncegyesület: 30.000,- Ft
Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület: 30.000,- Ft
Mozduljunk Együtt Szekszárdért Közhasznú Egyesület: 30.000,- Ft
Mentálhigiénés Műhely: 36.000,- Ft.

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 195/2017. (XII. 11.) határozata
támogatás biztosításáról a Tartalék Keret terhére
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 2017. évi Tartalék Kerete terhére működési költség
biztosítására összesen 376.000,- Ft összegben az alábbi
támogatásokat ítéli meg:
Ssz.
1.
2.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Egyesület
Tücsök Zenés Színpad
Egyesület
Szekszárdi Nyugdíjasok
Területi
Érdekszövetsége
Szekszárd
Kórház
Sportkör
Hikari Aikido Egyesület
Iberican Táncegyesület
Szekszárdi
Mozgásművészeti
Stúdió
Közhasznú
Egyesület
Mozduljunk
Együtt
Szekszárdért Egyesület
Mentálhigiénés Műhely

Határidő:
Felelős:

Megítélt támogatás
100.000,- Ft
50.000,- Ft

50.000,- Ft
50.000,- Ft
30.000,- Ft
30.000,- Ft

30.000,- Ft
36.000,- Ft

2017. december 11.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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2. javasolja, hogy a Közgyűlés 100.000,- Ft értékben támogassa
a Szekszárdi Kamarazenekar Alapítványt;
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére és a támogatási összeg
átutalására.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 9 óra 30 perckor berekeszti. A
bizottság zárt ülésén folytatja munkáját.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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