SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-8/2011.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2011.
május 2-án 9 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

Fajszi Lajos bizottsági tag.

Távolmaradt:

Dr. Horváth Kálmán bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Bosnyák Péter a Szekszárdi Civil Kerekasztal titkára,
Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnökségi
tagja,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívott:

Schneider Konrád a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület
elnöke.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 9 óra 30 perckor megnyitja.
A napirendre vonatkozó módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó módosító javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a 37. Gemenci Nagydíj szervezésének támogatására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot41 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Schneider Konrád a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Sportegyesület elnöke
2. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Mőködési támogatások felosztására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot46 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
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3. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívásának elfogadására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot40 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
4. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Sportkeret pályázati felhívásának elfogadására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot39 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Javaslat a 37. Gemenci Nagydíj szervezésének támogatására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot41 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Schneider Konrád a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Sportegyesület elnöke
Asztalos Adrienn: Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a bizottság kérésének megfelelıen a Szekszárdi
Szabadidıs Kerékpáros Egyesülettıl egy részletesebb költségvetést kértek be a 37. Gemenci Nagydíj
megszervezésére vonatkozóan.
Csillagné Szánthó Polixéna: A bizottság azért kért be az egyesülettıl egy részletesebb költségvetést,
mert a költségvetésben a bevételi és a kiadási oldal között nagyon nagy különbség volt. Ezt szeretnék
a mai ülésen megbeszélni.
Schneider Konrád: Valóban a korábban benyújtott költségvetésben tévesen az egyesület egész évre
várható szponzori bevételét tüntették fel. Ezt kijavították. A nevezési díjakból sajnos kevesebb
bevételre számíthatnak, mert azok a nagyobb és külföldi csapatok, akiket meghívtak, csak úgy jönnek
el a versenyre, ha nem kell nevezési díjat fizetniük.
Halmai Gáborné: Látja, hogy a szponzori díjak utófinanszírozásúak. Ezt a pályázatoknál már
megszokta, de nem érti, hogy a szponzori szerzıdéseknél ez miért így van.
Schneider Konrád: Igen sajnos, csak ilyen formában tudnak szponzorokat szerezni. A Paksi
Atomerımő Zrt. is csak utólag szokta a szponzori díjat kifizetni. Jelenleg is várnak tılük közel 1
millió Ft-ot. Reméli, hogy ezt az összeget meg is kapják, mert ha nem, akkor ez az összeg az egyesület
költségvetését fogja terhelni.
Horváth Ferenc: Mennyi a nevezési díj?
Schneider Konrád: A nevezési díj 5000,- Ft.
Csillagné Szánthó Polixéna: Hány versenyzıre számítanak?
Schneider Konrád: A külföldi versenyzıkkel együtt 100 versenyzıre számítanak. A külföldiek
viszont nem fizetnek nevezési díjat, és a tolna megyei csapatok sem. Az idei évben szeretnék a
versenyt visszavinni a tradicionális, régi helyszínre, a Hunyadi utcába. Véleménye szerint így sokkal

2

több érdeklıdıre számíthatnak. Elmondja, hogy az Alisca Terra Kft. felé is van még tartozásuk.
Véleménye szerint olyan tevékenységre számláztak ki indokolatlanul magas összeget, amelyet nem is
ık végeztek el. Ezt a tartozást 80.000,- Ft-ra sikerült csökkenteniük.
Csillagné Szánthó Polixéna: Amennyiben ez a tartozás fennáll, akkor ennek ı megpróbál utánanézni.

9 óra 55 perckor Fajszi Lajos bizottsági tag megérkezik az ülésterembe. A 7 tagú bizottságból 6 tag
van jelen.

Horváth Ferenc: Véleménye szerint ezeket a díjakat, a szponzori díjakat is elıre meg kellene
határozni. A környezı önkormányzatok nyújtanak valamilyen támogatást a rendezvény támogatására?
Schneider Konrád: Pénzbeli támogatást nem nyújtanak, csak polgárıröket biztosítanak, de ez is nagy
segítség számukra. Ennek ellenére rendıri biztosításra is szükség van, amelynek igen magas a
költsége, de ennek összegét sem tudják elıre megmondani.
Fajszi Lajos: Véleménye szerint az egyesületnek a Gemenci Nagydíj megrendezéséhez segítségre
lenne szüksége. Javasolja, hogy az egyesület hozzon létre egy szervezı bizottságot, amelybe a
bizottság tagként Asztalos Adriennt és Horváth Ferencet delegálja. A jövıre vonatkozóan pedig
javasolja, hogy valahogy kényszerítsék rá a két kerékpáros egyesületet arra, hogy a Gemenci
Nagydíjat közösen szervezzék meg.
Csillagné Szánthó Polixéna: Elfogadja Fajszi Lajos javaslatát. Javasolja, hogy a bizottság ezzel a
módosító javaslattal kiegészítve fogadja el az elıterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.
Megfogalmazza a határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

67/2011 (V.2.) HB határozat
A 37. Gemenci Nagydíj szervezésének támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 7/2011.
(II.1.) HB határozatára hivatkozva a Szekszárdi
Szabadidıs Kerékpáros SE által szervezett 37.
Gemenci Nagydíj rendezését 1.300,- eFt
összeggel támogatja a Sportkeret Nemzetközi és
Városi Sportrendezvények keret terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
megállapodás elkészítésére és a támogatás
átutalására.
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3. A bizottság felkéri a Szekszárdi Szabadidıs
Kerékpáros SE-t, hogy a 36. Gemenci Nagydíj
szervezésére hozzon létre szervezı bizottságot,
amelybe bizottság tagként Asztalos Adrienn sport
és ifjúsági referenst, és Horváth Ferenc bizottsági
tagot delegálja.
Határidı: 2011. május 2.
2. pont tekintetében: 2011. május 6., illetve május
20.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı

2. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Mőködési támogatások felosztására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot46 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az elıterjesztésben foglalt támogatási javaslat a
Sport keret felosztása alapján, a Sport koncepcióban foglaltaknak megfelelıen került kidolgozásra,
amelyet elızetesen szakmailag is egyeztettek.
Halmai Gáborné: Az atlétikai egyesületeknél az egyik kap mőködési támogatást, a másik nem.
Kérdezi, hogy miért van ez így?
Asztalos Adrienn: Az alapkoncepció az volt a mőködési támogatások felosztásánál, hogy a bizottság
a sportkoncepcióban felsorolt sportágakat támogatja. Adott sportágon belül több egyesület is
tevékenykedik, közülük egyet javasolnak támogatásra a benyújtott adatok alapján (létszám, bevételi és
kiadási adatok). Ezeket az adatokat a bizottság tagjai az ülésen megtekinthetik. Természetesen ez nem
azt jelenti, hogy az a sportegyesület, amely mőködési támogatásban nem részesül, az semmilyen
támogatásra nem jogosult. Ezeknek az egyesületnek pályázatot kell benyújtania az önkormányzathoz.
Fajszi Lajos: Véleménye szerint tényleg afelé kellene a bizottságnak tendálnia, hogy minden
sportágból csak egy sportegyesületet támogassanak.
Halmai Gáborné: Teljes mértékben egyetért ezzel az állásponttal, de véleménye szerint erre
vonatkozóan a Szekszárdi Vasárnapban közzé kellene tenni egy felhívást, hogy az emberek, ne
higgyék azt, hogy azok a sportegyesületek, akik most nem kapnak mőködési támogatást, azok az
önkormányzattól egyáltalán nem számíthatnak támogatásra. Javasolja továbbá, hogy a bizottság üljön
le egyszer, és beszélje át sportáganként ezt a kérdést.
Horváth Ferenc: Egyetért a javaslattal. Észrevételezi, hogy van olyan egyesület, ahol a költségvetés
nagy részét személyi juttatásokra költik, van ahol viszont a költségek nagyon magasak. Tudja, hogy
erre most már nincs idı, de ı is javasolja, hogy legközelebb beszéljék át, hogy melyik sportágból
melyik sportegyesületet részesítik mőködési támogatásban. Ezen kívül kérdezi, hogy a két kerékpáros
egyesület miért kap egyenlı támogatást.
Asztalos Adrienn: A két kerékpáros egyesülettel gondban volt, mert azonos a létszámuk és a
költségvetésük. Egyetlen eltérés van, hogy a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület a Gemenci
Nagydíj szervezésére 1,3 millió Ft-os támogatást kapott. Ezért javasoltak egyenlı támogatást a két
egyesületnek, de természetesen a bizottság dönthet ettıl eltérıen is.
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Horváth Ferenc: Nagyon sajnálja, hogy a két kerékpáros egyesület ennyire rossz viszonyban van
egymással, mert szakmailag mindkét egyesület nagyon jó.
Fajszi Lajos: Javasolja, hogy csak az egyik kerékpáros egyesület kapjon támogatást. A jövıben pedig
attól tegyék függıvé a támogatást, hogy a Gemenci Nagydíjat meg tudják-e közösen szervezni, vagy
sem. Amennyiben a két egyesület nem tud együttmőködni, egyik se kapjon támogatást.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el a hivatal javaslatát, miszerint
mindkét kerékpáros egyesület egyenlı támogatást kap. A jövı évi támogatást pedig majd akkor
átbeszélik.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
68/2011 (V.2.) HB határozat
A 2011. évi Mőködési Támogatok felosztása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a szekszárdi
székhelyő sportegyesületek részére a „Kiemelt
csapatsportág Keretbıl”, és a „Kiemelt egyéni
sportág Keretbıl” az alábbi támogatásokat ítéli
meg:
Sportkeret
megnevezése
Kiemelt
csapatsportág
1.

Támogatott
megnevezése

Megítélt
támogatás

Szekszárdi
5.000 eFt
Kosárlabda
Sport Club
Szekszárdi
3.500 eFt
Utánpótlásnevelı
Futball
Club
Utánpótlásne4.000 eFt
velı Kézilabda
SE
Szekszárd
(UKSE)

2.

3.

Kiemelt egyéni
sportág
1.

2.

3.

Szekszárdi
1.500 eFt
Asztalitenisz
Club
Szekszárdi
700 eFt
Atlétikai Klub
SE
Szekszárdi
300 eFt
Vízmő
Sportegyesület
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4.

5.

6.

Szekszárdi
800 eFt
Gemenc
Judo
Club
Szabadidıs
400 eFt
Kerékpáros
Sportegyesület
Szekszárdi
400 eFt
Kerékpáros
Sportegyesület

2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
az UKSE Szekszárd részére biztosított
támogatási összeget, azaz 3. 500.000 Ft-ot –
tekintettel arra, hogy a támogatás a Polgármesteri
keretbıl került megelılegezésre – csoportosítson
át a Polgármesteri Keretre.
3. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodások elkészítésére és a
támogatási összegek átutalására.
Határidı: 2011. május 3.
2-3. pont tekintetében: 2011. május, illetve 2011.
június 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı

3. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívásának elfogadására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot40 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
69/2011 (V.2.) HB határozat
A 2011. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívásának
elfogadása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a mellékelt
Ifjúsági Keret pályázati felhívását elfogadja.
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2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a pályázati felhívás Szekszárdi
Vasárnapban, valamint Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapján való közzétételérıl.
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2011. május 2.
2. pont tekintetében: 2011. május 8.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı

4. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Sportkeret pályázati felhívásának elfogadására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot39 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a támogatás minimum összege 100 ezer Ft, a támogatás
maximum összege pedig 500 ezer Ft legyen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
70/2011 (V.2.) HB határozat
A Sportkeret pályázati felhívásának elfogadása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a mellékelt
Sportkeret pályázati felhívását elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a pályázati felhívás Szekszárdi
Vasárnapban, valamint Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapján való közzétételérıl.
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2011. május 2.
2. pont tekintetében: 2011. május 8.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı

5. napirendi pont:
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 10 óra 30 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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