SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 125-19/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2015. december 14-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális KözpontRemete termében megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök, dr. Faludiné Uzsoki
Valéria, Nepp Péter, Takács Zoltán, Pap Máté bizottsági
tagok

Távolmaradását jelezte:

dr. Máté István és Zaják Rita tagok

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Majnay Gábor osztályvezető,
Feri Blanka osztályvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok
referense,
Kerekes László képviselő
A jegyző megbízásából: dr. Pesti Krisztina jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Szabó Ferenc a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball
Sportegyesület elnöke,
Jámbor Attila a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület
elnöke

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 Valériát válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Majnay Gábor osztályvezető javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a Szekszárdi
Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról, valamint a SzekszárdÚjvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelméről szóló előterjesztéseket.
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Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület
működéséről és terveinek bemutatásáról
(120. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Szabó Ferenc elnök
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(106. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Jámbor Attila elnök
3. napirendi pont:
Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására
(285. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi munkaterve
(289. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
5. napirendi pont:
Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club támogatási kérelme
(290. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötött megállapodás jóváhagyására
(296. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására
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(297. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
8. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Kereten maradó összeg felosztására
(119. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
A Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület Sportkeretből kapott összeg felhasználásának
módosítása
(117. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására
(114. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
11. napirendi pont:
Augusz Bérlet vásárlása
(116. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
12. napirendi pont:
A Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekarnak a Kulturális Támogatási Keretből elnyert támogatás
felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(115. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2016. évi
munkaterve
(113. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
14. napirendi pont:
Javaslat a Humán Bizottság 2015. évi keretén lévő összeg átcsoportosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
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ZÁRT ÜLÉS:
15. napirendi pont:
Pályázat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
(291. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület
működéséről és terveinek bemutatásáról
(120. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Szabó Ferenc elnök
Szabó Ferenc elnök: Néhány éves múltra tekint vissza az egyesület. A kezdeti teremtorna
sikerekből elérték azt, hogy egy országos teremtorna kupán harmadik helyezést értek el, aztán
pedig a szövetségbe is felvételt nyertek. A Divízió II. bajnokságban két éven keresztül az
elődöntőig jutottak. Volt egy koncepció változás és egy budapesti edzőt, Szőnyi Ferencet
kérték meg, hogy vállalja el a csapat felkészítését. Ő lett a vezetőedző, teljesen átalakította a
csapat védelmét. Ezzel azt érték el, hogy történetükben először bejutottak a budapesti
döntőbe, ahonnan ezüstéremmel térhettek haza. Az első két helyezett feljuthat az első
osztályba, így a csapat vezetése és az edző arra a következtetésre jutottak, hogy nem fog még
egy évet a másodosztályban játszani a csapat, hanem felmennek az első osztályba. Nagy
hangsúlyt fektetnek az utánpótlás képzésre, már 25 junior játékosuk van, akik közül már
néhányan az U17-es és az U19-es bajnokságban is szerepelnek. Őket kölcsönadták. Junior
csapatot kiállítani nem tudnak önállóan, ezért három város játékosaiból álló csapatot
indítottak el a Junior U17-es bajnokságban. Zilai János jelentős sikereket ért el a felnőtt
válogatottban is, és Ausztriában is a legértékesebb játékosnak (MVP) választották.
Középiskolákat látogatnak meg és nyílt napokon keresztül próbálják a fiatalokkal
megszerettetni, megismertetni ezt a sportágat valamint a mozgás, sport szeretetét. A
teremtornákon az idei évben nem kívánnak részt venni pontosan azért, mert anyagilag nagyon
megterhelő számukra a Divízió I. bajnokságban való szereplés. Kovács Sándor úr lesz az idei
évtől az offenzív koordinátor, a fal edzője. Mind Szőnyi Ferenc úr, mind Kovács Sándor úr
társadalmi munkában vállalta ezt a feladatot. Gyakorlatilag csak az útiköltséget és a szállást
kell megoldania az egyesületnek. 2,5 millió Ft az éves kiadásuk, ebből 600.000 Ft megy el az
edzők utaztatására.
Kerekes László képviselő: Ezekhez a tervekhez megvan a keret?
Szabó Ferenc elnök: Az előző év tapasztalataiból kiindulva, ha a támogatókra továbbra is
számíthatnak, akkor meg tudják oldani, persze ehhez szükséges a város támogatása is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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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 187/2015. (XII. 14.) határozata
a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület
működéséről és terveinek bemutatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi Rosszcsontok
Amerikai Futball Sportegyesület szakmai beszámolóját
elfogadja.
2.
A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett
munkáját és a jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok
sikert kíván.
3.
A Bizottság felkéri a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai
Futball Sportegyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.
Határidő: 2015. december 14.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(106. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Jámbor Attila elnök
Jámbor Attila elnök: Az idei évben két kiemelt támogatást is kaptak. Egyrészt a működésre
kaptak 900.000 Ft-ot a várostól, másrészt volt egy komoly ingatlan beruházás, egy saját
edzőtábort hoztak létre Fadd-Domboriban, amihez kaptak még 800.000 Ft-ot. Az edzőtábor
elkészült, az átadó is megvolt. Használják az edzőtábort saját csapattal, és csináltak 3-4
gyerektábort, ahol kifejezetten kicsikkel foglalkoznak. Dinamikusan fejlődő klubról van szó,
mind emberanyagban, mind eredményben. A kajak-kenu kiemelt sport Magyarországon, így
abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy egy elég preferált egyesület lett a Szekszárdi
Kajak-Kenu Sportegyesület a kajak-kenu szövetségen belül és különböző ingatlan
beruházásokra és ingatlanfejlesztésekre kaptak támogatásokat. Azt tudni kell, hogy a
működési támogatás csekély. Öt év után oda jutottak, hogy jelenleg van hat korosztályos
válogatott, és ezekből kettő az idei évben indul az Ifjúsági Világbajnokságon, ahol második
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helyezést értek el. Alapvetően versenysport klubként működnek, de van szabadidős
csoportjuk is, ahová nagyon sokan járnak. 18. helyezést értek el idén a pontversenyben. Tudni
kell, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek jelenleg 156 tagszervezete van, ebből 92 tud
csak egyáltalán magyar bajnoki pontot szerezni. Ennyire nagy a mezőny. Ebből a 156-ból a 18.
helyen állnak most úgy, hogy nincsen felnőtt korú versenyző, nincs kenusuk, csak
kajakoztatnak és nincsen masters versenyző sem, hiszen még csak 5 éve létezik az egyesület.
Az utánpótlás korosztállyal az előkelő 9. helyen állnak, csak a nagy egyesületek előzik meg
őket. Megjegyzi, hogy két versenyző is világbajnokságon vett részt, polgármester úr egy
elismerő beszélgetésre meghívta őket, ami nagyon jól esett a gyerekeknek, viszont ők ezzel az
eredménnyel a Mecénás Programban nem tudtak részt venni, anyagi támogatásban nem
részesültek. Javasolja a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási rendszer átgondolását.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 188/2015. (XII. 14.) határozata
a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi Kajak-Kenu
Sportegyesület szakmai beszámolóját elfogadja.
2.
A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett
munkáját és a jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok
sikert kíván.
3.
A Bizottság felkéri a Szekszárdi Kajak-Kenu
Sportegyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2015. december 14.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

3. napirendi pont:
Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására
(285. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
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Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Egyértelmű volt, hogy a kieső tag
helyére olyan aranykönyvi szerkesztőbizottsági tag kerüljön, aki ért a sporthoz. Némethné
László Zsuzsannát javasolja új tagnak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Némethné László Zsuzsannával már egyeztettek, hogy
amennyiben a bizottság és a közgyűlés is támogatja, vállalja a tagságot. A bizottság a
közgyűlésnek javasolja, hogy az aranykönyvi szerkesztőcsoport tagjává Némethné László
Zsuzsannát, Németh Juditot és dr. Dobos Gyulát válassza meg.
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 189/2015. (XII. 14.) határozata
az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Közgyűlésnek javasolja, hogy az aranykönyvi
szerkesztőcsoport tagjává Németh Juditot, Némethné László
Zsuzsannát és dr. Dobos Gyulát válassza meg.
Határidő:
Felelős:

2015. december 17.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi munkaterve
(289. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Majnay Gábor osztályvezető: A Humán Osztály által tett javaslatok beépítésre kerültek, kivéve
a Sportkoncepció tárgyalását. Kérné, hogy november hónaphoz kerüljön még beépítésre
„Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciója 2017-2020”.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy november hónaphoz kerüljön még beépítésre
„Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciója 2017-2020”.
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 190/2015. (XII. 14.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2016. évi munkatervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Közgyűlésnek javasolja, a 2016. évi
munkaterv elfogadását azzal, hogy november hónaphoz kerüljön
beépítésre Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciója 20172020.
Határidő:
Felelős:

2015. december 17.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

5. napirendi pont:
Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club támogatási kérelme
(290. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 191/2015. (XII. 14.) határozata
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club támogatási
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club
támogatási kérelme” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2015. december 17.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötött megállapodás jóváhagyására
(296. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
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dr. Kajos Nikolett aljegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 192/2015. (XII. 14.) határozata
a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötött megállapodás
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Szakképzési
Centrummal kötött megállapodás jóváhagyására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2015. december 17.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására
(297. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Korábban is volt belső ellenőr, csak akkor ezt vállalkozó végezte,
illetve a Kistérségi Társuláson belül, annak munkaszervezete keretei között működött. Amikor
átalakult ez a társulás és a munkaszervezet a Polgármesteri Hivatal lett, akkor egy olcsóbb
megoldást próbáltak választani, mint ami korábban volt. Ekkor került felvételre a Hivatal
állományába egy köztisztviselő, aki egyébként a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás
minden önkormányzata számára ellátja a belső ellenőrzési feladatokat. Minden önkormányzat
hozzájárult lakosságarányosan ennek a belső ellenőr kollégának az illetményéhez, és minden
egyéb költségéhez, ami az ő foglalkoztatásával jár. Ez a társulás meg fog szűnni, ami azt jelenti,
hogy nem a társulás fogja átadni a pénzt a belső ellenőr foglalkoztatási költségeire, hanem
feladat ellátási megállapodás fog köttetni azokkal az önkormányzatokkal, akik szeretnék a
továbbiakban is elláttatni velünk a belső ellenőrzést. A jelenlegi 23 település közül 21 település
választja továbbra is ezt a konstrukciót, Fadd és Őcsény fog kiválni. Még egy belső ellenőr kerül
majd foglalkoztatásra, mert jegyző asszony úgy ítélte meg, hogy a Szekszárddal kapcsolatban
lefolytatandó ellenőrzések olyan mértékűek, amely igényli egy fő foglalkoztatását, úgyhogy ő
kizárólag Szekszárddal fog foglalkozni. Felvételre kerül majd még egy kolléga, aki pedig ennek
a 21 településnek az ellenőrzését végzi. A belső ellenőrzés azt a célt szolgálja, hogy még
9

mielőtt bármilyen külső ellenőrző szerv érkezik, házon belül feltérképezzék azokat a
területeket, amelyeken van mit javítani, vagy ahol a hibákat ki kell küszöbölni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 193/2015. (XII. 14.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2015. december 17.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

8. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Kereten maradó összeg felosztására
(119. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Az előterjesztésen túl lenne még kettő díjazott.
Az egyik Szabó Emese a PTE Ilyés Gyula Gyakorlóiskolából, aki a csapat díjazásban szerepelt,
de az egyéniből kimaradt, így neki 7000 Ft összegű támogatást javasol. A másik a Szekszárdi
Garay János Általános Iskolából Szabó Lilla tanuló, aki részt vett egy rajzpályázaton, ahol
különdíjas lett, nem kapott semmilyen összeget, de felkerült a meghívottak közé a neve és
ezért megjelent a díjátadón. Emiatt javasolna neki is 7000 Ft összegű támogatást. Javasolja a
bizottságnak, hogy jövőre a pályázati kiírást gondolják át.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy
kerüljön a díjazottak közé Szabó Emese és Szabó Lilla 7000 Ft támogatási összeggel.
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 194/2015. (XII. 14.) határozata
a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Kereten maradó összeg
felosztásáról
1.
A Bizottság a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Kereten
maradó összeget az alábbiak szerint osztja fel:
- Buri Petra (PTE Ilyés Gyula Gyakorlóiskola) – 15.000-, Ft
- Wigand Brigitta felkészítő díjazása (Szekszárdi Babits Mihály Általános
Iskola) – 10.000-, Ft
- Gazdag Gabriella felkészítő díjazása (Szekszárdi I. Béla Gimnázium) –
10.000-, Ft
- Csontos Gábor (Szekszárdi Garay János Gimnázium 10.a) – -3000-, Ft
- Finta Viktor – konferálás díja – 10.000-, Ft
- Állófogadás díja – 135.000-, Ft
- Szabó Emese (PTE Ilyés Gyula Gyakorlóiskola) – 7.000-, Ft
- Szabó Lilla (Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet) – 7.000-, Ft
2.
A fennmaradó 86.500-, Ft összeget a Bizottság a bizottsági
Általános Tartalékkeretre csoportosítja át.
3.
A Humán Bizottság felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalát a támogatási megállapodások elkészítésére,
számlák igazolására és elszámolására.
Határidő: 2015. december 14.
3. pont tekintetében 2015. december 31.
Felelős: az 1-2. pont tekintetében: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
a 3. pont tekintetében: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető
9. napirendi pont:
A Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület Sportkeretből kapott összeg felhasználásának
módosítása
(117. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 195/2015. (XII. 14.) határozata
a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület Sportkeretből kapott
összeg felhasználásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület (VI.2882/2015.) kérelmére támogatja, hogy az elnyert összeget
(200.000 Ft) a mellékelt költségvetése szerint használja fel.
Határidő:
Felelős:

2015. december 14.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására
(114. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Nem kívánja kiegészíteni az
előterjesztést.
Majnay Gábor osztályvezető: Javasolja felvenni ehhez a napirendi ponthoz a SzekszárdÚjvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelmét.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy Radnai Erzsébetet 95.000 Ft-tal, a PAD
Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesületet pedig 200.000 Ft-tal, a Szekszárd-Újvárosi Római
Katolikus Társaskört pedig 150.000 Ft-tal támogassa a bizottság.
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
196/2015. (XII. 14.) határozata
a beérkezett kérelmek támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága
a 2015. évi Tartalék Kerete terhére az alábbi támogatásokat ítéli meg:
Sor- Kérelmező/javaslattevő
szám
Iktatószám

Tárgy (támogatandó cél)
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Megítélt
támogatás
Ft

1.

2.

3.

Radnai Erzsébet
VI.547/2015.

Radnai Erzsébet szekszárdi szoprán
énekesnő (budapesti Artis Vox
Operastúdió hallgatója) Szegeden
megrendezésre kerülő IX.
Nemzetközi Simándy József
Énekversenyen való részvételének
és a szekszárdi bemutató koncert
költségeinek támogatása
A PAD Irodalmi,
Portréfilm készítése a 2016-os
Művészeti és Kulturális
Mészöly Miklós díjas íróról
Egyesület
Szekszárdon a Mészöly Miklós
VI.549/2015.
emléknapon a „Portréfilmek a
Mészöly Miklós –díjas írókról”
sorozat keretében
Szekszárd- Újvárosi
A Szekszárd- Újvárosi Római
Római Katolikus
Katolikus Társaskör 2015. évi
Társaskör
szüreti bálja és felvonulása
költségeinek támogatása
Összesen:

95.000,-

200.000,-

150.000,-

445.000,-

2. A Humán Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások
elkészítésére és a támogatások átutalására.
Határidő: 1. pont tekintetében: 2015. december 14.
2. pont tekintetében: 2015. december 21.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető
11. napirendi pont:
Augusz Bérlet vásárlása
(116. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 197/2015. (XII. 14.) határozata
az Augusz Bérlet vásárlásról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága hozzájárul a Babits Mihály
Kulturális Központ és a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.
közös szervezésében Szekszárdon megvalósuló előadás
sorozathoz kapcsolódóan 20 db Augusz Bérlet vásárlásához a
Bizottság Tartalék Kerete terhére bruttó 268.780 Ft értékben
(178.000 Ft + külön adó).
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a bérletek
megvásárlására és az érintettek számára történő átadásra.
Határidő:

1. pont tekintetében 2015. december 14.
2. pont tekintetében 2015. december 18.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Varga Katalin jegyző

12. napirendi pont:
A Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekarnak a Kulturális Támogatási Keretből elnyert támogatás
felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(115. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Nem kívánja kiegészíteni az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 198/2015. (XII. 14.) határozata
a Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekarnak a Kulturális Támogatási
Keretből elnyert támogatás felhasználási és elszámolási
határidejének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága Erősné Szőr Márta elnök kérelmére a
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Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekarnak a Kulturális Támogatási
Keretből elnyert támogatás („Testvérvárosi Ifjúsági Zenekarok
Találkozója”)
VI.
235-2/2015.
számú
támogatási
megállapodásban szereplő felhasználási határidőt 2016. március
31-ig, az elszámolási határidőt pedig 2016. április 30-ig
meghosszabbítja.
Határidő: 2015. december 14. és
2016. április 30.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezető
13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2016. évi
munkaterve
(113. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 199/2015. (XII. 14.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 2016. évi munkatervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a 2016. évi munkatervét a melléklet szerint
jóváhagyja.
Határidő: 2015. december 14.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
14. napirendi pont:
Javaslat a Humán Bizottság 2015. évi keretén lévő összeg átcsoportosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
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Majnay Gábor osztályvezető: Még év elején a bizottság felosztotta a Humán Bizottság keretén
lévő összeget. Javasolja a nevelési intézmények szakmai- tanügyigazgatási ellenőrzéséhez
kapcsolódó kiadásokra elkülönített 700eFt átcsoportosítását a Bizottság általános Tartalék
Keretére.
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 200/2015. (XII. 14.) határozata
a Humán Bizottság 2015. évi keretén lévő összeg
átcsoportosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a nevelési intézmények szakmaitanügyigazgatási ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadásokra
elkülönített 700eFt-ot átcsoportosítja a Bizottság általános
Tartalék Keretére.
Határidő: 2015. december 14.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 9 óra 40 perckor berekeszti. A bizottság
zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző

Készítette:
dr. Pesti Krisztina
jegyzőkönyvvezető

16

