SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.70-2/2014.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 2014. január 30-án 8 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri
Tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradtak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek:
Polgármesteri Hivatal részérıl:

A jegyzı megbízásából:

Meghívottak:

Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok
referense.
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens,
jegyzıkönyvvezetı
Steig Csaba a Gemenci Nagydíjért és a Szekszárdi
Kerékpárosokért Alapítvány képviseletében,
Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros SE vezetıje,
Letenyeiné Mráz Márta a Polip Ifjúsági Egyesület
vezetıje.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzıkönyv-hitelesítınek Dr. Faludiné Uzsoki Valériát válassza meg.
A bizottság 4 igen szavazattal Dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzıkönyvhitelesítınek.
A napirendre vonatkozó módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
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NAPIREND
1./napirend:
Szakmai beszámoló a 40. Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny szervezési munkájáról
(14elot9 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Csaba az Alapítvány képviseletében
2./napirend:
A Szekszárdi Kerékpáros SE 2013. évi mőködése és 2014. évi terveinek bemutatása
(14elot10 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Gábor a sportegyesület vezetıje
3./napirend:
A Polip Ifjúsági Egyesület 2013. évi mőködése és 2014. évi terveinek bemutatása
(14elot8 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Letenyeiné Mráz Márta az egyesület vezetıje
4./napirend:
A Szekszárd Városi Lövészklub támogatási kérelme
(14elot11 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
5./napirend:
Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(2. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
6./napirend:
Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
óvodafenntartó társulásokkal kapcsolatos 133-134/2013.(V.30.) határozataira
(15. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
7./napirend:
Javaslat az óvodák nyári nyitvatartási rendjére
(14elot7 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
8./napirend:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi szervezeti és mőködési
szabályzatának véleményezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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9./napirend:
A Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesülete Civil Keretbıl elnyert támogatásra
vonatkozó szerzıdésében a felhasználás tartalmára vonatkozó módosításról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
10./napirend:
Egyebek

1./napirend:
Szakmai beszámoló a 40. Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny szervezési munkájáról
(14elot9 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Csaba az Alapítvány képviseletében
Steig Csaba az Alapítvány képviseletében: Kiegészítésként elmondja, hogy a Gemenci
Nagydíj Kerékpárverseny idıpontjában sajnos más nemzetközi verseny is lesz, ezért nehezebb
dolguk van a külföldi csapatok idecsábításában. Erre tekintettel rajtpénzt kell fizetni ezeknek
a csapatoknak. Elmondja, hogy a Magyar Televízióval is felvették a kapcsolatot, és
folyamatosan keresik a támogatókat, szponzorokat.
Halmai Gáborné bizottsági tag: Javasolja, hogy a turizmussal is kössék össze ezt a versenyt.
Tekintettel arra, hogy kerek évfordulóról van szó, jelentessék meg minél több turisztikai
kiadványban. A verseny költségvetését hiányolja.
Steig Csaba az Alapítvány képviseletében: A költségvetés a támogatók bizonytalansága
miatt még nem készült el, de igyekeznek minél elıbb összeállítani azt, és megküldeni a
bizottságnak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót. Javasolja, hogy a bizottság
fogadja el az elıterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 14/2014. (I.30.) határozata
Szakmai beszámoló a 40. Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny szervezési
munkájáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért
Közhasznú Alapítványnak a 40. Gemenci Nagydíj szervezési munkájáról
szóló szakmai beszámolóját elfogadja.
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2. A bizottság felkéri az Alapítványt, hogy legkésıbb 2014. március végéig
nyújtsa be részletes pénzügyi beszámolóját, valamint az ehhez
kapcsolódó támogatási kérelmét.
3. A bizottság sok sikert és eredményes munkát kíván az alapítványnak a
rendezvény szervezéséhez.
Határidı: 2014. január 30.
2. pont tekintetében: 2014. március 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2./napirend:
A Szekszárdi Kerékpáros SE 2013. évi mőködése és 2014. évi terveinek bemutatása
(14elot10 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Gábor a sportegyesület vezetıje
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondja, hogy a beszámoló egy kicsit részletesebb is
lehetne. Kérdezi a sportegyesület vezetıjét, hogy szeretné-e valamivel kiegészíteni a
beszámolót.
Steig Gábor a sportegyesület vezetıje: Kiegészítésként elmondja, hogy ık fıként a
keréksporttal, illetve azon belül is az élsporttal foglalkoznak, és kevésbé foglalkoznak a
szabadidıs sporttal. A felnıtt élsportot hiányolja mind a városban, mind az ı egyesületük
tekintetében. Úgy gondolja, hogy nagyon nehéz a mai fiatalokat rávenni arra, hogy felnıttként
is folytassák ezt a sportot. Talán valamilyen pénzbeli juttatással jobban lehetne ösztönözni a
fiatalokat, úgy mint régen, amikor még volt a „kalóriapénz”. Sajnos az egyesületnek erre
nincs pénzügyi forrása. Elmondja továbbá, hogy szeretnének majd egy klubhelyiséget keresni,
ahol gyülekezhetnének a sportolók. Véleménye szerint ezzel is lehetne ösztönözni a fiatal
sportolókat. A klubhelyiség keresésével kapcsolatosan kéri a bizottság, illetve az
önkormányzat segítségét.
Halmai Gáborné bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy egy ösztöndíj program kialakítása
valóban nagy segítség lenne, és a klubhelyiség kialakítását is jó ötletnek tartja. Ezekben az
önkormányzat akár segítséget is nyújthat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót. A klubhelyiséggel
kapcsolatban majd megpróbálnak közösen valami megoldást keresni. Javasolja, hogy a
bizottság fogadja el az elıterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 15/2014. (I.30.) határozata
A Szekszárdi Kerékpáros SE 2013. évi mőködésérıl és 2014. évi
terveinek bemutatásáról
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1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Szekszárdi Kerékpáros SE 2013. évrıl szóló szakmai
beszámolóját elfogadja.

2.

A bizottság megköszöni az egyesület 2013. évi munkáját és a 2014. évi
tervek megvalósításához sok sikert kíván.

3.

A bizottság felkéri a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesületet, hogy a
2014. évre vonatkozóan is keressen pályázati lehetıségeket
mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.

Határidı: 2014. január 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
3./napirend:
A Polip Ifjúsági Egyesület 2013. évi mőködése és 2014. évi terveinek bemutatása
(14elot8 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Letenyeiné Mráz Márta az egyesület vezetıje
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nagyon részletes volt az egyesület beszámolója. Kérdezi
az egyesület vezetıjét, hogy szeretné-e valamivel kiegészíteni a beszámolót.
Letenyeiné Mráz Márta az egyesület vezetıje: Kiegészítésként elmondja, hogy a 2013. év
kiemelkedı volt a nyertes pályázatoknak köszönhetıen mind humánerıforrás, mind pedig
pénzügyi források tekintetében. A nemzetközi kapcsolatok terén is nagyon jó eredményeket
értek el, és ezt szeretnék folytatni. Sıt a testvérvárosi kapcsolatokat szeretnék bıvíteni, és
szeretnének egy testvérvárosi találkozót is szervezni. Az egyesület tevékenységén belül
központi helyet foglal el a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat tevékenysége. Kiemeli Barta
Szabolcs kollegája munkáját, aki egyben az ún. „sleng poetry”-t is képviseli. Elmondja még,
hogy bár nagyon sok tervük van a 2014. évre vonatkozóan, de már nem állnak olyan jól
humánerıforrás és pénzügyi forrás tekintetében, mint a tavalyi évben. Az EU-s pályázatokat
ismerve csak a 2014. év végén lesznek olyan pályázatok, amelyek majd a 2015. évre
biztosítanak forrást a számukra. Köszöni, hogy a közmunka program keretében 2 fiatal
munkatársat is foglalkoztatni tudnak. Nagyon fontosnak tartja, hogy a jelenlegi két fiatal
munkatársat meg tudják tartani. Elmondja továbbá, hogy az új helyre való költözés is plusz
költségeket generált az egyesület számára. Ez utóbbi két ügyben kéri a bizottság segítségét.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót. Javasolja, hogy nyújtsanak be
kérelmet a támogatási igényeikkel kapcsolatosan. Javasolja, hogy a bizottság fogadja el az
elıterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 16/2014. (I.30.) határozata
A Polip Ifjúsági Egyesület 2013. évi mőködésérıl és 2014. évi terveinek
bemutatásáról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Polip Ifjúsági Egyesület 2013. évrıl szóló szakmai
beszámolóját elfogadja.

2.

A bizottság megköszöni az egyesület 2013. évi munkáját és a 2014. évi
tervek megvalósításához sok sikert kíván.

3.

A bizottság felkéri a Polip Ifjúsági Egyesületet, hogy a 2014. évre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.

Határidı: 2014. január 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4./napirend:
A Szekszárd Városi Lövészklub támogatási kérelme
(14elot11 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság 200.000,- Ft támogatást
biztosítson a Szekszárdi Városi Lövészklub részére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 17/2014. (I.30.) határozata
A Szekszárdi Városi Lövészklub támogatási kérelmérıl
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Szekszárd Városi Lövészklub kérelmét mőködési
költségeik fedezésére vonatkozóan 200.000,- Ft összeggel támogatja a
bizottság 13/2014. (I.20.) határozata értelmében a 2014. I. negyedévi
támogatásokra elkülönített keret terhére.

1.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a Szekszárd Városi Lövészklub részére készítse elı
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a támogatási megállapodást, valamint felkéri a Gazdasági és
Informatikai Igazgatóságot a támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2014. január 30.
2. pont tekintetében: 2014. február 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı
5./napirend:
Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(2. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ez a kérelem minden évben visszatérı téma. Javasolja,
hogy a Közgyőlésnek elfogadásra javasolják az elıterjesztés határozati javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 18/2014. (I.30.) határozata
Lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról
(2. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a lakásbérleti jogviszony
meghosszabbítására vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2014. január 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
6./napirend:
Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
óvodafenntartó társulásokkal kapcsolatos 133-134/2013.(V.30.) határozataira
(15. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Elmondja, hogy a társult települések is
ugyanilyen tartalmú törvényességi felhívást kaptak a Kormányhivataltól, ezért ezt az
elıterjesztést ık is ugyanilyen tartalommal tárgyalják.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Közgyőlésnek elfogadásra javasolják
az elıterjesztés határozati javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 19/2014. (I.30.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
óvodafenntartó társulásokkal kapcsolatos 133-134/2013. (V.30.)
határozatára vonatkozó törvényességi felhívásról
(15. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
óvodafenntartó társulásokkal kapcsolatos 133-134/2013. (V.30.) határozatára
vonatkozó törvényességi felhívással kapcsolatos határozati javaslatát a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2014. január 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

7./napirend:
Javaslat az óvodák nyári nyitvatartási rendjére
(14elot7 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el az elıterjesztésben
megfogalmazott határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 20/2014. (I.30.) határozata
Az óvodák nyári nyitvatartási rendjérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(V.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 1. bekezdésének 8.
alpontjában kapott felhatalmazás alapján a 2014. évben a Szekszárdi
Gyermeklánc Óvoda nyári nyitvatartási rendjét, illetve az óvodai ellátás
szünetelését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
•
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
- Perczel u. 2.
2014. július 21. – 2014. augusztus 15-ig,
- Szent-Györgyi Albert u. 11.
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2014. június 23. – 2014. július 18-ig,
- Óvoda u. 5.
2014. július 07. – 2014. augusztus 15-ig szünetel az óvodai ellátás.
2. A bizottság felkéri Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása
Társulási Tanácsát, hogy az óvodai ellátás szünetelését az alábbiak
szerint hagyja jóvá a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
szekszárdi telephelyein:
•
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
- Kölcsey ltp. 15.
2014. június 30. – 2014. július 25-ig,
- Wosinsky ltp. 4.
2014. július 14. – 2014. augusztus 08-ig,
- Bajcsy-Zs. u. 6.
2014. július 28. – 2014. augusztus 22-ig.
3. A bizottság felkéri a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
Társulás Társulási Tanácsát, hogy az óvodai ellátás szünetelését az
alábbiak szerint hagyja jóvá a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde
és Családi Napközi szekszárdi telephelyein:
•
2. Számú Óvoda
- Mérey u. 37-39.
2014. július 28. – 2014. augusztus 22-ig,
- Kadarka u. 110.
2014. június 30. – 2014. július 25-ig.
4. A bizottság a következık szerint ért egyet az óvodai ellátás
szünetelésével az alábbi intézményben:
• Wunderland Óvoda
- Wesselényi u. 19.
2014. július 07. – 2014. július 25-ig szünetel az óvodai ellátás.
5. A bizottság felkéri az intézményvezetıket a nyári nyitvatartási rend
közzétételére, illetve az óvodaépületek zárva tartása idején felmerülı
ellátási igény elızetes felmérésére.
6. A bizottság felkéri az intézményvezetıket, hogy 2014. szeptemberi
ülésére készítsenek kimutatást az egyes óvodák és óvodaépületek nyári
kihasználtságáról.
Határidı: a közzétételre: 2014. február 15.
az elızetes felmérésre: 2014. március 15.
6. pont tekintetében: 2014. szeptember 10.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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8./napirend:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi szervezeti és mőködési
szabályzatának véleményezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Elmondja, hogy a 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és
Családi Napközi szervezeti és mőködési szabályzatát az intézményvezetı terjesztette elı.
Tekintettel arra, hogy a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafentartó Társulás fenntartásában
van az intézmény, ezért a társult településeknek véleményezési joga van. A szedresi
képviselı-testület már tárgyalta is a szervezeti és mőködési szabályzatot, és egyetértését
fejezte ki. A szervezeti és mőködési szabályzatot egyébként áttekintette, az mindenben
megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek. Kéri a bizottságot, hogy adja egyetértését a
szervezeti és mőködési szabályzathoz, és az abban foglaltakat fogadja el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (V.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 6. bekezdésének 2.
alpontjában kapott felhatalmazás alapján a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
Társulás által fenntartott Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi szervezeti
és mőködési szabályzatában foglalt rendelkezésekkel kapcsolatosan adja egyetértést, és az
abban foglaltakat fogadja el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következı határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 21/2014. (I.30.) határozata
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi szervezeti és
mőködési szabályzatának véleményezésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (V.17.)
Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 6. bekezdésének 2. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
által fenntartott Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi
szervezeti és mőködési szabályzatában foglalt rendelkezésekkel egyetért, az
abban foglaltakat elfogadja.
Határidı: 2014. január 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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9./napirend:
A Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesülete Civil Keretbıl elnyert támogatásra
vonatkozó szerzıdésében a felhasználás tartalmára vonatkozó módosításról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Kéri, hogy a bizottság járuljon
hozzá ahhoz, hogy a FITT Fiatalok Sportegyesület kérelmére a Civil Keretbıl elnyert
támogatásra vonatkozó (IV.534-2/2013. iktatószámú) szerzıdésben a felhasználási tartalmat
bérleti díjakra módosítsák.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a bizottságnak a kérelem elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 22/2014. (I.30.) határozata
A Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesülete Civil Keretbıl elnyert
támogatásra vonatkozó szerzıdésében a felhasználás tartalmára
vonatkozó módosításról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesülete kérelmére a Civil
Keretbıl elnyert támogatásra vonatkozó (VI. 534-2/2013. iktatószámú)
szerzıdésben a felhasználási tartalmat bérleti díjakra módosítja.
Határidı: 2014. január 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

10./napirend:
Egyebek
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Kéri, hogy a bizottság a
Sternlein Egyesület esetében is járuljon hozzá, hogy a Civil Keretbıl elnyert támogatásra
vonatkozó szerzıdésben a felhasználási tartalmat eszközbeszerzésre módosítsák.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a bizottságnak a kérelem elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 23/2014. (I.30.) határozata
A Sternlein Egyesület Civil Keretbıl elnyert támogatásra vonatkozó
szerzıdésében a felhasználás tartalmára vonatkozó módosításról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Sternlein Egyesület kérelmére a Civil Keretbıl elnyert
támogatásra vonatkozó (VI. 597-2/2013. iktatószámú) szerzıdésben a
felhasználási tartalmat eszközbeszerzésre módosítja.
Határidı: 2014. január 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 8 óra 45 perckor
berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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