SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-11/2011.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2011. június 21-én 8 óra 33 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Fajszi Lajos,
Dr. Horváth Kálmán, és
Horváth Ferenc bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati és oktatási referens,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívott:

Bosnyák Péter a Szekszárdi Atlétikai Klub ügyvezetı elnöke,
Zalakovics Gábor a Városi Diáksport Bizottság elnöke,
Ruskó Istvánné Németh Judit az aranykönyvi szerkesztıbizottság
tagja.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 8 óra 33 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja a bizottságnak, hogy a „Kosárlabada Sport Club Szekszárd
mőködése és terveinek bemutatása” címő írásbeli elıterjesztést vegye le napirendjérıl tekintettel arra,
hogy az ügyvezetı elnök az ülésen nem tud részt venni.
Majnay Gábor: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat a 2011. évi Ifjúsági Keret felosztására” címő
elıterjesztést vegye le napirendjérıl tekintettel arra, hogy a hiánypótlások miatt az elıterjesztést a
bizottság mai ülésére nem tudták elkészíteni. Javasolja továbbá, hogy a bizottság vegye fel
napirendjére a „Tolnai Tájak Íjász Egyesület kérelme” címő írásbeli, ülésen kiosztott elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
A napirendre vonatkozó további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó módosító javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Atlétikai Klub mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Bosnyák Péter a Szekszárdi Atlétikai Klub ügyvezetı elnöke
2. napirendi pont:
A Sportélmény Alapítvány mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Scherer Tamás a Sportélmény Alapítvány
3. napirendi pont:
A Városi Diáksport Bizottság mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Zalakovics Gábor a Városi Diáksport Bizottság ügyvezetı elnöke
4. napirendi pont:
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde 2011/2012. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
5. napirendi pont:
A Gyermeklánc Óvoda 2011/2012. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény mővészeti
helyi tantervének jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium VI. 498-2/2010. támogatási szerzıdése alapján benyújtott elszámolás
elfogadása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
8. napirendi pont:
A Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatás meghirdetése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
9. napirendi pont:
A Tolnai Tájak Íjász Egyesület kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
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10. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás pályázati felhívására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
11. napirendi pont:
Javaslat a 2010. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Dr. Dobos Gyula,
Ruskó Istvánné, és
Dr. Méry Éva az aranykönyvi szerkesztıbizottság tagjai
12. napirendi pont:
Javaslat a Tudományos Ösztöndíj és a Mővészeti Ösztöndíj Támogatási Keret felosztására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense

1. napirendi pont:
A Szekszárdi Atlétikai Klub mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Bosnyák Péter a Szekszárdi Atlétikai Klub ügyvezetı elnöke
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Bosnyák Péter: Tájékoztatja a bizottságot, hogy amikor a beszámolót készítették, akkor volt
folyamatban egy egyeztetés a Magyar Atlétikai Szövetséggel az országos bajnokság megrendezésérıl.
Ennek eredményeképpen csütörtökön érkezik Szekszárdra az Atlétikai Szövetség delegációja, és
amennyibe a pénzügyi garanciákról meg tudnak egyezni, akkor Szekszárd fogja szervezni az országos
bajnokságot.
Csillagné Szánthó Polixéna: Elmondja, hogy ez a beszámoló egy nagyon jól összeszedett beszámoló,
amelyet bárki kezébe lehet adni. Javasolja, hogy a sporteredmények ismertetésénél nevesítsék is a
sportolókat.
Takács Zoltán: Az atlétikai pálya ısszel kerül átadásra?
Bosnyák Péter: A pálya már korábban átadásra kerül, de a szakmai tevékenység összehangolása, és a
versenyek szervezése szeptembertıl fog megindulni.
Takács Zoltán: Mennyiben változtatja meg a Szekszárdi Atlétikai Klub életét az új atlétikai pálya
átadása?
Bosnyák Péter: Ha lesz egy nemzetközi versenyek megrendezésére alkalmas pálya, akkor
versenyeket és edzıtáborokat is tudnak szervezni. Példaként említi Bonyhádon a fedett csarnokot,
amelyet nemrég adtak át, és már külföldiek (horvátok, szlovének stb.) is jönnek oda, edzıtáborokat
szerveznek, és használják a csarnokot, hiszen a környéken nem nagyon van ilyen. Éppen ezért reméli,
hogy a szekszárdi atlétikai pálya esetében is ez lesz a tendencia. Véleménye szerint tehát az új atlétikai
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pálya mindenképpen pozitívan fogja befolyásolni a Klub életét, és a bevételek növekedését is
eredményezheti.
Takács Zoltán: Látja, hogy Szekszárd az országos 12. helyet érte el. Gratulál az eredményekhez.
Halmai Gáborné: A beszámolóban olvasta, hogy a Szekszárdi Atlétikai Klubnak 60 tagja van, de kb.
80-100 fı veszi igénybe a sportszolgáltatásokat. Ez mit jelent?
Bosnyák Péter: Ez a 60 tag az Atlétikai Szövetség rendszerében valamilyen szinten versenyzı.
Tekintettel arra azonban, hogy a Klub egyben egy közhasznú civil egyesület is, lehetıvé kellett
tenniük, hogy az általuk nyújtott szolgáltatásokat ne csak a tagok, hanem más érdeklıdık is igénybe
vehessék. Ez azt jelenti, hogy az edzéseiket látogathatják olyanok is, akik nem tagjai az egyesületnek.
Ezen kívül a versenyekre is elviszik a Szekszárdról vagy a környezı településekrıl érdeklıdı
diákokat. Bár a diáksport nem tartozik a Klub célcsoportjai közé, de a tehetséges diákok felkészülését
segítik, hiszen ık lehetnek a jövı atlétái.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megköszöni a beszámolót, és javasolja, hogy a határozatot egészítsék ki
azzal, hogy a bizottság megköszöni az egyesület eddigi munkáját, és további munkájához sok sikert
kíván.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
91/2011 (VI.21.) HB határozat
A Szekszárdi Atlétikai Klub mőködése és
terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Atlétikai Klub Egyesület beszámolóját elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Szekszárdi Atlétikai Klub
Egyesületet, hogy a jövıre tekintve is keressen
pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
3. A bizottság megköszöni az egyesület eddigi
munkáját, és további munkájához sok sikert
kíván.
Határidı: 2011. június 21.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. napirendi pont:
A Sportélmény Alapítvány mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Scherer Tamás a Sportélmény Alapítvány
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
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Bosnyák Péter: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Scherer Tamás egyéb elfoglaltsága miatt nem tud az
ülésen részt venni, de ha kérdés merülne fel a beszámolóval kapcsolatban, arra megpróbál válaszolni.
Kiegészítésként elmondja, hogy az Alapítvány minden évben jutalmazza Szekszárd legkiválóbb
atlétáit. Idén januárban volt az a díjátadó, ahol a négy atlétikai klub közül három képviseltetette magát,
a Szekszárdi Atlétikai Klub, a Szenior Atlétikai Klub és az AC Szekszárd. Elmondható tehát, hogy az
atlétikai egyesületek között jó az együttmőködés, és elismerik egymás munkáját.
Csillagné Szánthó Polixéna: A diáksporttal kapcsolatban is végez valamilyen tevékenységet az
Alapítvány?
Bosnyák Péter: Igen, fıkét versenyek szervezésével foglalkozik, és több sportág tekintetében is.
Csillagné Szánthó Polixéna: Hiányolta a beszámolóból az Alapítvány szervezetének a bemutatását.
Bosnyák Péter: Az Alapítvány kuratóriumának elnöke Scherer Tamás. A kuratóriumi tagok pedig
Erdélyi Zsuzsa és Adorján Zoltán. Scherer Tamás az atlétikai edzı is.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megköszöni a beszámolót, és javasolja, hogy a határozatot egészítsék ki
azzal, hogy a bizottság megköszöni az egyesület eddigi munkáját, és további munkájához sok sikert
kíván. Ezen kívül a határozatban kérje a bizottság az Alapítványt, hogy a jövıben a diáksportot
kiemelten támogassa.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
92/2011 (VI.21.) HB határozat
A Sportélmény Alapítvány mőködése és terveinek
bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Sportélmény
Alapítvány beszámolóját elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Sportélmény Alapítványt,
hogy a jövıre tekintve is keressen pályázati
lehetıségeket
mőködésükhöz,
illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
3. A bizottság kéri az Alapítványt, hogy a
diáksportot a jövıben kiemelten támogassa.
4. A bizottság megköszöni az Alapítvány eddigi
munkáját, és további munkájához sok sikert
kíván.
Határidı: 2011. június 21.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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3. napirendi pont:
A Városi Diáksport Bizottság mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Zalakovics Gábor a Városi Diáksport Bizottság ügyvezetı elnöke
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Zalakovics Gábor: Kiegészítésként elmondja, hogy egy mezei futóverseny az egyik legnagyobb
rendezvénysorozat, amelyen általában 300 fı vesz részt. Sajnos ezt az idén nem tudták megszervezni,
mert nem volt hol. A Városi Diáksport Bizottság mőködése tekintetében fontosnak tartja elmondani,
hogy minden iskolában kötelezı mőködtetni iskolai sportkört. Ezeket az iskolai sportköröket általában
az iskola igazgató által megbízott testnevelı tanár képviseli. İk alkotják tulajdonképpen a Városi
Diáksport Bizottságot. A Városi Diáksport Bizottság szervezi az általános iskolai, diákolimpiai
versenyeket, illetve alkalmanként a középiskolai versenyeket is, ahol érintett korosztály van, például
hat osztályos vagy nyolc osztályos gimnáziumokban. Amennyiben ezen a versenyrendszeren gyız a
csapat, vagy a gyerek, akkor tovább jut a megyei versenyekre. A megyei versenyeket már a Megyei
Diáksport Tanács rendezi. A megyei versenyekrıl lehet továbbjutni területi, regionális és országos
versenyekre. A Városi Diáksport Bizottság bár tagszervezete a Megyei Diáksport Tanácsnak, nem
rendelkezik önálló jogi személyiséggel. Ezért a Bizottság bevételi forrása korábban a Megyei
Diáksport Tanács segítségével elnyert néhány száz ezer forint, valamint a városi támogatás volt.
Sajnos a Megyei Diáksport Tanács által szerezhetı támogatások megszőntek, ezért a Városi Diáksport
Bizottság nagyon rossz pénzügyi helyzetben van. Kéri a bizottság segítségét. Tájékoztatja a
bizottságot továbbá, hogy megalakították a Városi Diáksport Egyesületet, amely már önálló jogi
személyiséggel rendelkezik. Az Egyesület tagjai Asztalos Adrienn és Bay Attila, Scherer Tamás,
illetve minden iskolából két-két testnevelı tanár. Az Egyesület fı tevékenységi köre a
versenyszervezés. Remélik, hogy így a jövıben már tudnak pályázni külsı forrásokra is. Ezzel
kapcsolatosan kérdezi, hogy a napokban jelent meg a sportkeret pályázati felhívása, amelyben saját
önerı igazolását kérik, de ık sajnos nem rendelkeznek önerıvel, akkor nem is pályázhatnak.
Takács Zoltán: Miért csak most alakult meg a Városi Diáksport Egyesület?
Zalakovics Gábor: Többször próbálkoztak, de nem jött össze. Bár a tagok majdnem azonosak,
igazából ez nem egy hagyományos értelemben vett diáksport egyesület, hanem egy diáksport
versenyeket szervezı egyesület.
Bosnyák Péter: Tudomása szerint a diáksport finanszírozása is most alakul át. Eddig ugyanis kötelezı
volt Városi Diáksport Bizottságot létrehozni, de tagdíjat nem lehetett szedni. Eddig volt még egy
kevés központilag biztosított normatíva, jelenleg azonban nincs, vagy nagyon minimális. Valóban ez
egy lehetséges megoldás, hogy létrejön egy városi szintő együttmőködés egy egyesület formájában,
aki már pályázni tud egyéb külsı forrásokra is. Továbbra is probléma marad azonban, - tekintettel
arra, hogy ezek a versenyek tanításon kívül, és hétvégén vannak – hogy a testnevelı tanárok plusz
munkájának megfizetésére az iskoláknak nincs pénze.
Csillagné Szánthó Polixéna: A pedagógus plusz munkáját sajnos nem csak a sportversenyeknél, de
az egyéb versenyeknél sem fizetik meg. Ez saját tapasztalat, és reméli, hogy ebben lesz valami
változás a jövıben. Kérdezi, hogy az egyesületi sport és a diáksport összehangolásában történt-e
valami változás, vagy elırelépés?
Zalakovics Gábor: Sajnos nem nagyon van változás. Fıleg a focinál a pályák használatánál vannak
nehézségek.
Halmai Gáborné: A sportkeret tekintetében javasolja, hogy a bizottság méltányosságból tekintsen el
az önerı megjelölésétıl.
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Bosnyák Péter: Véleménye szerint a pályázatoknál az önkéntes munka is önerıként beszámítható,
forintosítható.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal. Nyújtsák be a pályázatot, és önerıként jelöljék
meg az önkéntes munkát. Megköszöni a beszámolót, és javasolja, hogy a határozatot egészítsék ki
azzal, hogy a bizottság megköszöni az egyesület eddigi munkáját, és további munkájához sok sikert
kíván. Javasolja, hogy a bizottság a határozatban nyilvánítsa ki, hogy a benyújtott pályázatban
önerıként az önkéntes munkát is elismeri.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
93/2011 (VI.21.) HB határozat
A Városi Diáksport Bizottság mőködése és
terveinek bemutatása
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Városi
Diáksport Bizottság beszámolóját elfogadja.

2.

A bizottság felkéri a Városi Diáksport
Bizottságot, hogy a jövıre tekintve is keressen
pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.

3.

A bizottság a Városi Diáksport Bizottság által
benyújtott pályázatban önerıként az önkéntes
munkát is elismeri.

4.

A bizottság megköszöni a Városi Diáksport
Bizottság eddigi munkáját, és további
munkájához sok sikert kíván.

Határidı: 2011. június 21.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

4. napirendi pont:
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde 2011/2012. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: 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:
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94/2011 (VI.21.) HB határozat
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde 2011/2012. nevelési
évi óvodai csoportjainak létszáma
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti
és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont
1. bekezdésének 5. alpontjában kapott
felhatalmazással a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény (Kt.) 102. § (2) bekezdés
c) pontja alapján engedélyezi, hogy a 2. Számú
Óvoda és Bölcsıde a 2011/2012. nevelési évi
szekszárdi óvodai csoportjaiban a Kt. 3. számú
melléklet II. rész 8. pontjában foglaltak szerint
– a szülıi szervezet egyetértésével – túllépje a
maximális csoportlétszámot.

2.

A bizottság felkéri az óvodavezetıt, hogy a
nevelési év indulásakor maximum 27,5 fıs
csoportokkal számoljon.

Határidı: 2011. június 21.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
5. napirendi pont:
A Gyermeklánc Óvoda 2011/2012. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: 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:
95/2011 (VI.21.) HB határozat
A Gyermeklánc Óvoda 2011/2012. nevelési évi
óvodai csoportjainak létszáma
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti
és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 1.
bekezdésének
5.
alpontjában
kapott
felhatalmazással a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (Kt.) 102. § (2) bekezdés c)
pontja alapján engedélyezi, hogy a Gyermeklánc
Óvoda a 2011/2012. nevelési évi óvodai
csoportjaiban a Kt. 3. számú melléklet II. rész 8.
pontjában foglaltak szerint – a szülıi szervezet,
illetve az óvodaszék egyetértésével – túllépje a
maximális csoportlétszámot.
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2. A bizottság felkéri az óvodavezetıt, hogy a
nevelési év indulásakor maximum 27 fıs
csoportokkal számoljon.
Határidı: 2011. június 21.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

6. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény mővészeti
helyi tantervének jóváhagyására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: 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:
96/2011 (VI.21.) HB határozat
A Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény mővészeti helyi
tantervének jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy.
rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 1. bekezdésének 3.
alpontjában kapott felhatalmazással a Garay János
Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény mővészeti helyi tantervét 2011.
szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja.
Határidı: 2011. június 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

7. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium VI. 498-2/2010. támogatási szerzıdése alapján benyújtott elszámolás
elfogadása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést.
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:
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97/2011 (VI.21.) HB határozat
A Garay János Gimnázium VI. 498-2/2010.
támogatási
szerzıdése
alapján
benyújtott
elszámolás elfogadása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Garay János
Gimnázium
számára
pedagógiai-szakmai
szolgáltatás igénybevételére nyújtott 80.000,- Ftról szóló támogatás elszámolását – az intézmény
által módosított tematikát figyelembe véve –
2011. május 15-ei felhasználási dátummal
elfogadja.
2. A bizottság kéri az intézmény vezetıjét, hogy a
jövıben fokozottan vegye figyelembe a
szerzıdési feltételeket, és a szerzıdéssel
kapcsolatos módosítási szándékát idıben, még a
felhasználási idı lejártát megelızıen jelezze a
Támogatónak.
Határidı: 2011. június 21.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
8. napirendi pont:
A Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatás meghirdetése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: 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:
98/2011 (VI.21.) HB határozat
A Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatás
meghirdetése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Pedagógiai
Tartalmi Fejlesztési Támogatás elnyerésére
elkülönített 400 eFt-ot a mellékelt felhívás szerint
hirdeti meg.
2. A bizottság felkéri a hivatalt, hogy a felhívásnak
a
városi
fenntartású
nevelési-oktatási
intézményekhez történı megküldésével tegye
közzé az igénylési lehetıséget.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

10

9. napirendi pont:
A Tolnai Tájak Íjász Egyesület kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Ismerteti az elıterjesztést.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a sportcsarnok mellett kijelölt területet azzal a feltétellel biztosítsák
az Egyesület részére határozatlan idıre, hogy a használt területet karbantartják és fejlesztik.
Asztalos Adrienn: Ez a feltétel a korábbi szerzıdés szövegében is benne volt, és az új szerzıdés
szövegében is átveszik.
További 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:
99/2011 (VI.21.) HB határozat
A Tolnai Tájak Íjász Egyesület támogatási
kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Tolnai Tájak
Íjász Egyesület támogatási kérelmét támogatja.
2. A bizottság a Városi Sport- és Szabadidıközpont
mellett kijelölt területet határozatlan idıre
térítésmentesen az egyesület rendelkezésére
bocsátja.
3. A bizottság felkéri a Városi Sport- és
Szabadidıközpont igazgatóját a megállapodás
elkészítésére.
Határidı: 2011. június 21.
3. pont tekintetében: 2011. július 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
10. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás pályázati felhívására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: A tavalyi évben kötöttek elıször támogatási megállapodást a támogatásban
részesített tanárokkal és diákokkal, mivel az ajándékutalvány adóköteles lett. Tájékoztatja a
bizottságot, hogy még most is van olyan, aki ezzel a támogatási összeggel nem számolt el, ezért
javasolja a bizottságnak, hogy az idei évben erre találjanak valamilyen más megoldást.
Csillagné Szánthó Polixéna: A pályázat elbírálásánál erre visszatérnek.
További 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:
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100/2011 (VI.21.) HB határozat
A 2011. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás
pályázati felhívása
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Mecénás
Tehetséggondozó
Támogatás
mellékelt
pályázati felhívását elfogadja.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a felhívást jelentesse meg a Szekszárdi
Vasárnapban, valamint tegye közzé Szekszárd
Megyei Jogú Város honlapján.

A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
Határidı:
1. pont tekintetében 2011. június 21.
2. pont tekintetében 2011. június 26.
Felelıs:
1. pont tekintetében: Csillagné Szánthó Polixéna
HB elnök
2. pont tekintetében: Pál József igazgatóság vezetı
11. napirendi pont:
Javaslat a 2010. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Dr. Dobos Gyula,
Ruskó Istvánné, és
Dr. Méry Éva az aranykönyvi szerkesztıbizottság tagjai
Pócs Margit: Kiegészítésként elmondja, hogy az Aranykönyv nagyon nagy terjedelmő, és az anyagot
idén elıször csak a múlt héten kapták kézhez dr. Dobos Gyulától. Erre tekintettel kéri a bizottságot,
hogy ezt az anyagot tekintse munkaanyagnak, mert ezzel még sokat kell dolgozni a
szerkesztıbizottság tagjainak a végeleges forma eléréséig. Ezen kívül kéri a bizottságot, hogy most
tegye meg javaslatait, hogy ezeket a javaslatokat a közgyőlési anyagküldés elıtt be tudják építeni az
anyagba.
Ruskó Istvánné: Felhatalmazást kér a bizottságtól, hogy a jelen anyagban elıforduló helyesírási és
fogalmazási hibákat a másik két szerkesztıbizottság közbenjárása nélkül – tekintettel arra, hogy pár
napig egyikıjük sem tartózkodik itthon – kijavítsa. A gépek között ugyanis olyan inkompatibilitás
van, hogy már háromszor javított ki hibákat, de még most is talál benne. Ezen kívül javasolná a
bizottságnak „kis szekszárdi helyesírási szabályozó” létrehozását, mert a szekszárdi intézmények és
tulajdonnevek helyesírásánál nagyon sok a hiba.
Csillagné Szánthó Polixéna: Nagyon örül a felvetésnek. Kéri Ruskó Istvánnét, hogy fogja ezt össze.
Erre a témára mindenképpen visszatérnek.
Ácsné Oláh Gabriella: Ismerteti a Szekszárdi Civil Kerekasztal által az Aranykönyvi bejegyzésekhez
tett javaslatokat.
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Halmai Gáborné: Ismerteti az Aranykönyvi bejegyzésekkel kapcsolatos javaslatait. Javasolja ezeken
kívül, hogy az Aranykönyvi bejegyzéseknél nézzék át még egyszer, hogy mit emelnek ki, mert sok
esetben olyan dolgot emeltek ki, amit nem kellett volna, és fordítva.
Ruskó Istvánné: Megköszöni az észrevételt. Ezeket felül fogja vizsgálni.
Pócs Margit: Ismerteti az Aranykönyvi bejegyzésekkel kapcsolatos javaslatait.
Csillagné Szánthó Polixéna: Kéri a szerkesztıbizottság tagjait, hogy az ülésen elhangzott
javaslatokat építsék be az Aranykönyvbe. Javasolja, hogy a módosításokkal egybeszerkesztett
Aranykönyvei bejegyzésekre a bizottság a közgyőlés hetében még egyszer térjen vissza.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
101/2011 (VI.21.) HB határozat
A 2010. évi Aranykönyvi bejegyzések
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága az ülésen
elhangzott kiegészítésekkel, módosításokkal
kéri kiegészíteni a 2010. évi Aranykönyvi
bejegyzések tervezetét.

2.

A bizottság a módosításokkal egybeszerkesztett
2010. évi Aranykönyvi bejegyzésekre a
közgyőlés hetében tartandó ülésén visszatér.

Határidı:
1. pont tekintetében: 2011. június 21.
2. pont tekintetében: 2011. június 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
12. napirendi pont:
Javaslat a Tudományos Ösztöndíj és a Mővészeti Ösztöndíj Támogatási Keret felosztására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Kiegészítésként elmondja, hogy a Tudományos Ösztöndíj és a Mővészeti Ösztöndíj
Támogatási keretre 13 pályázat érkezett be. Egy pályázat, Süle László pályázata pedig azért került ide,
mert a Kulturális Keretre nyújtották be ugyan, de ehhez a kerethez tartozik. Kéri majd a bizottságot,
hogy erre vonatkozóan egészítse ki a határozati javaslatot. Elmondja továbbá, hogy a Tudományos
Ösztöndíj Támogatási Keretre érkezett két pályázat formailag ugyan megfelel a pályázati felhívásnak,
mindkét pályázó szekszárdi lakóhellyel rendelkezik, de a tudományos munkájuk nem szekszárdi
vonatkozású. Ismerteti a Mővészeti Ösztöndíj Támogatási Keret felosztásánál alkalmazott
szempontrendszert.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a Tudományos Ösztöndíjra pályázóknak azzal a feltétellel adjanak
támogatást, hogy valamelyik egyesületnél adjanak egy beszámolót a tudományos munkájukról.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal. Tekintettel arra azonban, hogy ez a két pályázat
ilyen kérdéses, és hogy a bizottság a jövı héten, a közgyőlés hetében ismét ülésezik, javasolja, hogy
most ne döntsenek ebben a kérdésben, hanem térjenek vissza a témára a bizottság következı ülésén.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A bizottság határozat hozatal nélkül lezárta a napirendi
pont tárgyalását.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 10 óra 5 perckor berekeszti.

Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogi és bizottsági referens

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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