SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-6/2011.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2011.
április 5-én 13 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Fajszi Lajos, és
Horváth Ferenc bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent:Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
Bosnyák Péter a Szekszárdi Civil Kerekasztal titkára,
Kovácsné dr. Kubik Andrea biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Farkas Pálné a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule
igazgatója.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 13 óra 30 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a meghívóban 12. napirendi pontként feltüntetett
elıterjesztést a meghívottra tekintettel elsıként tárgyalja a bizottság.
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a 75. és a 84. számú
közgyőlési elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Elfogadja a napirendi javaslatot, és javaslatot tesz a napirendi pontok
további sorrendjére.
A napirendre vonatkozó további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Tájékoztató a kisebbségi nyelvismeret alapozó képzésrıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Farkas Pálné a Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója
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2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(65. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
3. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi bizottsági keret felosztására
(66. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Város Aranykönyvérıl (tervezet)
(56. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról (tervezet)
(57. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a fenntartásában mőködı közoktatási intézmények adatszolgáltatásának rendjérıl
(tervezet)
(58. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a „Könyv Szekszárd Város Közoktatásáról” címő kiadvány szerkesztése szabályairól
szóló 22/2001. (X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
(68. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
8. napirendi pont:
Javaslata TIOP-1.1.1.-07/1. kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására
(83. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
9. napirendi pont:
Ütemterv az I. Béla Gimnázium szervezeti rendszerének átalakítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
10. napirendi pont:
Az I. Béla Gimnázium ötéves gimnáziumi osztálya 9. évfolyamának osztálylétszáma
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
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11. napirendi pont:
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári
szünetben
(59. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
12. napirendi pont:
Javaslat a 2010. évi eredményességi alap felosztására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens
13. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens
14. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(75. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
15. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévı gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezésérıl szóló
35/2007 (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(84. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
ZÁRT ÜLÉS
16. napirendi pont:
Javaslat elnök delegálására a Tolna Megyei
Felügyelıbizottságába
(71. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

Közoktatás-fejlesztési

Közalapítvány

1. napirendi pont:
Tájékoztató a kisebbségi nyelvismeret alapozó képzésrıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Farkas Pálné a Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Átadja a szót Farkas Pálnénak.
Farkas Pálné: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a 2009/2010. tanévben elrendelték a kétnyelvő és az
anyanyelvő nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérését. A
Dienes Valéria Általános Iskolában a felmérést elvégezték a kéttannyelvő és a nemzetiségi osztályban
is. A nemzetiségi osztályuk nem anyanyelvi német nemzetiségi osztály, csak német nemzetiségi
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nyelvet oktató osztály, ezért a gyengébb eredmények ennek tudhatóak be. Az országos 81,18-os
eredményhez képest az iskola a 78,62-os eredményt ért el. Ebbe az eredménybe benne van az az
osztály is, amelynek a kiírás szerint nem is kellett volna részt venni a felmérésen. Ezeket az
eredményeket elemzik, és a következı tanévre vonatkozóan feladatokat tőznek ki ezzel kapcsolatosan.
Összességében elmondható, hogy a kéttannyelvő osztály eredménye az országos átlagot eléri, sıt meg
is haladja azt.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megköszöni a tájékoztatót, és kéri, hogy az elemzés eredményérıl is
tájékoztassák majd a bizottságot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A bizottság határozat hozatal nélkül elfogadta a
tájékoztatót.
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(65. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendelet módosítás mindössze arról
szól, hogy a bizottsági keretre elkülönített pénzösszeget feloldják a zárolás alól annak érdekében, hogy
a bizottsági keretet fel tudják osztani. Erre vonatkozik a következı napirendi pont elıterjesztése is.
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:
37/2011 (IV.5.) HB határozat
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
(65. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a 2011. évi költségvetési
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet.
Határidı: 2011. április 7.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
3. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi bizottsági keret felosztására
(66. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Majnay Gábor: Javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan – tekintettel arra, hogy két bizottság került
összevonásra – a Humán Bizottság részére 50 millió Ft-ot építsenek be a költségvetésbe.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a bizottság az
elıterjesztés határozati javaslatát azzal, hogy a Humán Bizottság részére 50 millió Ft-ot javasol
beépíteni a költségvetésbe.
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:
38/2011 (IV.5.) HB határozat
Javaslat a 2011. évi bizottsági keret felosztására
(66. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat a 2011. évi
bizottsági keret felosztására” címő közgyőlési
elıterjesztés határozati javaslatát azzal, hogy a
Humán Bizottság részére 50 millió Ft beépítését
javasolja a költségvetésbe.
Határidı: 2011. április 7.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Város Aranykönyvérıl (tervezet)
(56. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Szücsné Smolek Erika párhuzamos
ülések miatt nem tud a bizottság ülésén részt venni. Javasolja, hogy Majnay Gábor osztályvezetı
egészítse ki az elıterjesztést, aki szakmailag vett részt a rendelet felülvizsgálatában.
Majnay Gábor: A rendeletek felülvizsgálatára vonatkozó ütemterv szerint került sor a rendelet
felülvizsgálatára. A Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztály szakmailag nem javasolt semmilyen
módosítást a rendeletben. A rendelet csak a jogszabály változásokra tekintettel került módosításra.
Halmai Gáborné: Jelzi, hogy az Aranykönyvi bejegyzések elfogadásakor mindig az szokott lenni a
probléma, hogy túl sok mindent szeretnének még az Aranykönyve bejegyeztetni. Véleménye szerint a
„kevesebb néha több” elvét kellene a jövıben szem elıtt tartani.
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:
39/2011 (IV.5.) HB határozat
Szekszárd Város Aranykönyvérıl szóló rendelet
módosítása
(56. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra
javasolja
Szekszárd
Város
Aranykönyvérıl szóló rendelet módosításának
tervezetét.
Határidı: 2011. április 7.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról (tervezet)
(57. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Az elızıhöz hasonlóan ez is egy már meglévı rendelet, amely felülvizsgálatra került.
A rendelet tervezetet megküldték a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza igazgatója
részére véleményezésre, valamint a Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztály is megtette a szakmai
véleményét. Ismerteti a módosításokat. A rendeletet azzal egészíti ki, ami az elıterjesztésben nem
szerepel, hogy a 10.§ (4) bekezdésben a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnevezését aktualizálni kell.
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:
40/2011 (IV.5.) HB határozat
A helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló
rendelet
(57. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a helyi közmővelıdési
feladatok ellátásáról szóló rendelet tervezetet.
Határidı: 2011. április 7.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a fenntartásában mőködı közoktatási intézmények adatszolgáltatásának rendjérıl
(tervezet)
(58. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Ismerteti az elıterjesztést. Az elıterjesztéshez képest javasolja, hogy a rendelet 1.
számú melléklet 6. pontjában a május 15-ét június 30-ra, illetve július 15-re javítsák.
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:
41/2011 (IV.5.) HB határozat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának fenntartásában mőködı
közoktatási intézmények adatszolgáltatásának
rendjérıl szóló rendelet
(58. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város
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Önkormányzatának
fenntartásában
mőködı
közoktatási
intézmények
adatszolgáltatásának
rendjérıl szóló rendelet tervezetet.
Határidı: 2011. április 7.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a „Könyv Szekszárd Város Közoktatásáról” címő kiadvány szerkesztése szabályairól
szóló 22/2001. (X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
(68. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Ismerteti az elıterjesztést.
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:
42/2011 (IV.5.) HB határozat
A „Könyv Szekszárd Város Közoktatásáról” címő
kiadvány szerkesztése szabályairól szóló rendelet
hatályon kívül helyezése
(68. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Könyv Szekszárd Város
Közoktatásáról” címő kiadvány szerkesztése
szabályairól szóló rendelet hatályon kívül
helyezésérıl szóló rendelet tervezetet.
Határidı: 2011. április 7.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
8. napirendi pont:
Javaslata TIOP-1.1.1.-07/1. kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására
(83. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Majnay Gábor: Ismerteti az elıterjesztést. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a pályázaton közel 100
millió Ft-ot nyertek, és a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A projekt nagy volumenére tekintettel
jegyzı asszony javasolta a projektmenedzseri feladatok ellátására munkavállaló felvételét.
Halmai Gáborné: A pályázatban van a bérköltségre elkülönítve pénz?
Majnay Gábor: Igen.
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:
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43/2011 (IV.5.) HB határozat
Javaslat a TIOP-1.1.1.-07/1. kódszámú pályázatok
projektmenedzseri feladatainak ellátására
(83. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat a TIOP-1.1.1.-07/1.
kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak
ellátására” címő elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2011. április 7.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
9. napirendi pont:
Ütemterv az I. Béla Gimnázium szervezeti rendszerének átalakítására
(írásbeli 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 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
44/2011 (IV.5.) HB határozat
Ütemterv az I. Béla Gimnázium szervezeti
rendszerének átalakítására
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Szedres
Község Képviselı-testületének kezdeményezése
alapján felkéri a jegyzıt, hogy az I. Béla
Gimnázium átszervezésével kapcsolatos eljárást a
mellékelt ütemterv szerint koordinálja és
folytassa le.
2. A bizottság felkéri a jegyzıt, hogy az I. Béla
Gimnázium átszervezésére, az intézmény alapító
okiratának és a társulási megállapodásnak
módosítására vonatkozó javaslatát legkésıbb a
testület 2011. május végi ülésén terjessze a
közgyőlés elé.
Az Ütemterv a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2011. május 26.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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10. napirendi pont:
Az I. Béla Gimnázium ötéves gimnáziumi osztálya 9. évfolyamának osztálylétszáma
(írásbeli 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 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
45/2011 (IV.5.) HB határozat
Az I. Béla Gimnázium ötéves gimnáziumi osztálya
9. évfolyamának osztálylétszáma
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy.
rendelet 1. 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 ötéves
gimnáziumi osztályának 9. évfolyamán az I. Béla
Gimnázium a Kt. 3. számú melléklet II. rész 7.
pontjában foglaltak szerint – a nevelési év során új
tanuló átvétele, felvétele miatt – 1 fıvel túllépje a
maximális 35 fıs osztálylétszámot.
Határidı: 2011. április 5.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
11. napirendi pont:
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári
szünetben
(59. számú közgyőlési 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 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
46/2011 (IV.5.) HB határozat
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni
felügyeletének biztosítására az iskolai nyári
szünetben
(59. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat az általános iskolai
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tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az
iskolai nyári szünetben” címő elıterjesztés határozati
javaslatát.
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
12. napirendi pont:
Javaslat a 2010. évi eredményességi alap felosztására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens
Asztalos Adrienn: Az elıterjesztést azzal egészíti ki, hogy az elıterjesztésben szereplı táblázat 20.
pontjában azt írta, hogy az EMBUSEN Karate SE nem küldte be az adatlapot, de ezt az egyesület
azóta megküldte. A határozati javaslatot a sportegyesületek által elért eredmények alapján készítette
el.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: Milyen szempontrendszer alapján készült az elıterjesztés?
Asztalos Adrienn: Minden évben kiküldenek a sportegyesületek részére egy adatlapot, amely
tartalmazza az egyesület költségvetésére vonatkozó adatokat, létszámadatokat, és az adatlaphoz
tartozik egy melléklet, amelyben fel kell sorolni az öt legjobb versenyeredményt. Ezen kívül kérik,
hogy mutassák be az elmúlt év legkiemelkedıbb sporteseményét, vagy olyan eseményt, amelyre a
legbüszkébbek. Ezeket az adatlapokat figyelembe véve, az adatlapok alapján rangsorolva tett
javaslatot az elıterjesztésben foglalt támogatási összegekre.
Halmai Gáborné: Nem ismeri a Fekete Gólyák SE-t. Kéri Asztalos Adriennt, hogy mutassa be az
egyesület tevékenységét röviden.
Asztalos Adrienn: 2 éve alakult meg az egyesület, kézilabda sportegyesületrıl van szó. Nagyon jó
eredményeket értek el ezen rövid idı alatt is. Ismerteti az eredményeiket.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: Milyenek a két kerékpáros egyesület eredményei?
Asztalos Adrienn: Mindkét sportegyesület nagyon szép eredménnyel vesz részt országos
versenyeken, igaz nem ugyanabban a kategóriában, de mindketten elsı, második, harmadik
helyezéseket értek el.
14 óra 7 perckor Dr. Horváth Kálmán elhagyja az üléstermet. A 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a
bizottság továbbra is határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság az elıterjesztésben foglalt javaslatnak
megfelelıen fogadja el a határozati javaslatot.
Asztalos Adrienn: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az eredményességi díjak átadása 2011. április 14én 17 órakor lesz a Polgármesteri Hivatal Konferencia termében, amelyre szeretettel várják a bizottság
tagjait is.
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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47/2011 (IV.5.) HB határozat
A 2010. évi eredményességi alap felosztása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a szekszárdi
székhelyő sportegyesületek számára kiküldött
„Alapinformációk sportegyesületekrıl” adatlap
kitöltése alapján osztja fel a 2010. évi
eredményességi alapot.
2. A Bizottság a 2010. évi 2. 000. 000 Ft
eredményességi alapot az alábbiak szerint osztja
fel:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Támogatásban
részesülı egyesület
neve
Szekszárdi Rádió Klub
Gemenc Judo Club
Kosárlabda Sport Club
Szekszárd
Szekszárdi
Utánpótlásnevelı
Football Club
UKSE Szekszárd
Szekszárdi Fekete
Gólyák KC
Szekszárdi Kerékpáros
Sportegyesület
Szekszárdi Szabadidıs
Kerékpáros
Sportegyesület
Atlétikai Club
Szekszárd
Szekszárdi Atlétikai
Klub Sport Egyesület
Szekszárd Asztalitenisz
Club
Szenior Atlétikai Club
Dynamic Triatlon Club
Óceán Könnyőbúvár
SE
Fáklya SE
Alisca Nyilai Íjász
Egyesület
Tolnai Tájak Íjász
Egyesület
Hikari Aikido
Egyesület
Szekszárdi Vízmő
Sportegyesület
Embusen Karate SE
Ippon Karate SE
Összesen:

Megítélt
támogatás
120. 000 Ft
150. 000 Ft
150. 000 Ft
150. 000 Ft
150. 000 Ft
100. 000 Ft
100. 000 Ft
100. 000 Ft
100. 000 Ft
100. 000 Ft
100. 000 Ft
100. 000 Ft
100. 000 Ft
70. 000 Ft
100. 000 Ft
50. 000 Ft
50. 000 Ft
50. 000 Ft
50. 000 Ft
60.000 Ft
50. 000 Ft
2. 000. 000 Ft
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3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági
Közoktatási
és
Informatikai
Igazgatóságát
a
támogatási
szerzıdések
elkészítésére és a támogatási összegek
átutalására.
Határidı:
1-2. pont tekintetében: 2011. április 5.
3. pont tekintetében: 2011. április 14.
Felelıs:
1-2. pont tekintetében: Csillagné Szánthó Polixéna
HB elnök
3. pont tekintetében: Pál József igazgatóságvezetı
13. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Véleménye szerint áttekinthetıbb lenne a tájékoztató, ha követné az
Ifjúsági Koncepció tagolását. Kéri, hogy a közgyőlésre ennek megfelelıen módosítsa a tájékoztatót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A bizottság határozat hozatal nélkül elfogadta a
tájékoztatót.

14. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(75. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az elıterjesztık sajnos nem tudnak az
ülésen részt venni a párhuzamos bizottsági ülések miatt. A rendelet módosítása térítési díjak
tekintetében minden évben visszatérı téma a közgyőlésen és a bizottsági üléseken is, ezért talán nem
ismeretlen a bizottság tagjai számára. A térítési díjak módosítására minden évben a Szociális Központ
igazgatója, és a Diákétkeztetési Kft. igazgatója tesz javaslatot.
Csillagné Szánthó Polixéna: Nem látja az elıterjesztésben, hogy mekkora volt a térítési díj korábban.
Tekintettel arra, hogy az ülésen nem tudják feltenni a kérdéseiket az elıterjesztést készítıknek, és a
díjemelésre javaslatot tevıknek sem, ezért javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek a rendelet
módosítást csak tárgyalásra javasolja.
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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48/2011 (IV.5.) HB határozat
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjáról szóló rendelet módosítása
(75. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjáról szóló rendelet
módosítás tervezetét.
Határidı: 2011. április 7.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
15. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévı gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezésérıl szóló
35/2007 (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(84. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni. Az elızı napirendi pontnál
elmondottak erre a rendelet módosításra is vonatkoznak.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy az elızı rendelet módosításhoz hasonlóan ezt a rendelet
módosítást is tárgyalásra javasolja a bizottság a közgyőlésnek.
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:
49/2011 (IV.5.) HB határozat
Az
önkormányzat
fenntartásában
álló
intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában
lévı gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi
étkeztetés megszervezésérıl szóló rendelet
módosítása
(84. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja az önkormányzat fenntartásában
álló
intézményeknél
és
az
önkormányzat
tulajdonában lévı gazdasági társaságoknál folyó
munkahelyi étkeztetés megszervezésérıl szóló
rendelet módosításának tervezetét.
Határidı: 2011. április 7.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság nyilvános ülését 14 óra 22 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.

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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