SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 110-1/2012.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2012. február 13-án 8 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradtak:

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

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal
képviseletében,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Schneider Konrád a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület
elnöke,
Orosvári János a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges
Kerékpárosokért Alapítvány kuratóriumának elnöke,
Matókné Kapási Julianna a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza igazgatója,
Németh Judit a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár mb. igazgatója.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 8 órakor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a napirendi pontok
sorrendjére.
A napirendre vonatkozó módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Tájékoztató a 37. Gemenci Nagydíjról
(12elot6 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Schneider Konrád a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület elnöke

1

2. napirendi pont:
Javaslat „az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos támogatások hatásáról Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata közmővelıdési feladatellátására” vonatkozó célvizsgálati
jelentés elfogadására
(12elot21 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Matókné Kapási Julianna a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza igazgatója
3. napirendi pont:
A 37. Gemenci Nagydíj rendezési joga
(12elot17 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Orosvári János a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány
kuratóriumának elnöke
Schneider Konrád a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület elnöke
4. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2011. évi munkájáról és a 2012. évi terveirıl
(12 elot16 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Németh Judit a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár mb. igazgatója
5. napirendi pont:
A Hikari Aikido Egyesület kedvezményes teremhasználatra vonatkozó kérelme
(12elot20 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
6. napirendi pont:
A Fáklya SE Szekszárd térítésmentes teremhasználatra vonatkozó kérelme
(12elot19 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza felhasználási határidıre vonatkozó
módosítási kérelme
(12elot10 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
8. napirendi pont:
A PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesület felhasználási határidıre vonatkozó
módosítási kérelme
(12elo11 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
9. napirendi pont:
Gonda Mária felhasználási határidıre vonatkozó módosítási kérelme
(12elot12 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
10. napirendi pont:
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes kérelme
(12elo13 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense

2

11. napirendi pont:
A Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió Közhasznú Egyesület kérelme
(12elot14 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
12. napirendi pont:
A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület javaslata a 2012. évi önkormányzati
feladatok tervezéséhez
(12elot15 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
13. napirendi pont:
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete Sportkeretre benyújtott pályázatához
kapcsolódó kérelme
(12elot18 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

1. napirendi pont:
Tájékoztató a 37. Gemenci Nagydíjról
(12elot6 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Scneider Konrád a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület elnöke
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Gemenci Nagydíj költségvetését részletesebben is bemutathatták
volna egy táblázat keretében.
Schneider Konrád: A 37. Gemenci Nagydíj költségvetésével kapcsolatosan kiegészítésként
elmondja, hogy a betervezett bevételek, ha kis késéssel is, de megérkeztek. A rendezvény szervezését
így adósság nélkül zárták.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
12/2012. (II.13.) HB határozat
Tájékoztató a 37. Gemenci Nagydíjról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Kerékpáros Sportegyesület 37. Gemenci
Nagydíjról szóló beszámolóját elfogadja.
2. A bizottság az egyesület 2011. évi munkáját
megköszöni és további munkájához sok sikert
kíván.
Határidı: 2012. február 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

3

2. napirendi pont:
Javaslat „az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos támogatások hatásáról Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata közmővelıdési feladatellátására” vonatkozó célvizsgálati
jelentés elfogadására
(12elot21 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Matókné Kapási Julianna a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza igazgatója
Matókné Kapási Julianna: Kiegészítésként elmondja, hogy ami a pályázat feltételeként elıírásra
került, hogy minden projektrészbıl legalább egy rendezvénynek meg kell valósulnia, az mőködik. Az
anyagban is benne van, hogy a projekt ciklus szemléletet a projektben dolgozóknak is javasolt
elsajátítani. Ez megtörtént, hiszen a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 12 dolgozója
közül 10 dolgozója szakirányú diplomát szerzett. Javasolja ezen kívül, hogy a város intézményeiben
dolgozók közül, akik eu-s projektben dolgoznak, frissítsék fel egy alkalommal a projekt ciklus
szemléletüket, beleértve a Polgármesteri Hivatal dolgozóit is. Ezeknek a továbbképzéseknek a
megszervezését ık elvállalnák, csak anyagi forrásra lenne ehhez szükségük.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: A projektben a hátrányos helyzet igazolása miért jelentett problémát?
Matókné Kapási Julianna: A pályázatíróval voltak kisebb félreértések, amely miatt nagy közönséges
programoknál például a látogatóknak, nézıknek kellett a hátrányos helyzetüket igazolni. Megoldották
a helyzetet, de nem volt egyszerő, valószínőleg azért szerepel ez a megállapítás az anyagban.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
13/2012. (II.13.) HB határozat
„Az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos
támogatások hatásáról Szekszárd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata
közmővelıdési
feladatellátására”
vonatkozó
célvizsgálati
jelentés elfogadása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Gábor Klára
szakfelügyelı által elkészített célvizsgálati
jelentést megtárgyalta, az abban foglaltakat
elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Babits Mihály Mővelıdési
Ház és Mővészetek Háza igazgatóját, a lezárult
projekt szakmai vezetıjét az általa javasolt
konferencia szervezésének elıkészítésére és
lebonyolítására.
Határidı: 2012. február 13.
2. pont tekintetében: 2012. március 31.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Matókné Kapási Julianna igazgató
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3. napirendi pont:
A 37. Gemenci Nagydíj rendezési joga
(12elot17 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Orosvári János a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány
kuratóriumának elnöke
Schneider Konrád a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület elnöke
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Orosvári János: Tájékoztatásul elmondja, hogy egy 130.000,- Ft-os adományt kapott az Alapítvány,
ezen kívül több támogatás tekintetében is tárgyalásokat folytat.
Halmai Gáborné: Az utolsó bizottsági ülésen, ahol a Gemenci Nagydíj megszervezésérıl szó volt,
kérdéses volt, hogy a Gemenci Nagydíjat meg lehet-e szervezni a Pünkösdi Fesztivállal együtt.
Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valami fejlemény?
Orosvári János: Hepp Ádámmal beszélt, és tıle azt a tájékoztatást kapta, hogy a Pünkösdi Fesztivál
megrendezés bizonytalan az idei évben. Nem rendelkeznek elegendı forrással és szponzorral a
megszervezéséhez. Egyébként véleménye szerint a Gemenci Nagydíj megszervezhetı a Pünkösdi
Fesztivállal egy idıpontban, ennek nincs semmi akadálya.
Csillagné Szánthó Polixéna: Valóban, volt ezzel kapcsolatosan egy egyeztetés, amelyen elhangzott,
hogy nem biztos, hogy idén a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület fogja megszervezni a
Pünkösdi Fesztivált, de a rendezvény nem marad el. Mindenképpen egyeztetni kell majd azzal, aki a
Pünkösdi Fesztivált meg fogja szervezni, hogy a Gemenci Nagydíjat is abban az idıpontban szeretnék
megrendezni. Az egyeztetésen egyébként arról volt szó, hogy nem zárja ki a két rendezvény egymást.
Halmai Gáborné: Arról is volt szó a korábbi bizottsági ülésen, hogy az Európai Nemzetek Országúti
Bajnokságát is Szekszárdon fogják megszervezni. Ezzel kapcsolatosan van-e valami új fejlemény?
Orosvári János: Erre vonatkozóan a pályázatot benyújtották, és február 25-én születik meg a döntés.
Halmai Gáborné: A korábbi bizottsági ülésen is kifejezte a bizottság azt a szándékát, hogy bárki is
kapja meg a Gemenci Nagydíj rendezési jogát, az nagyon fontos, hogy a két kerékpáros egyesület
együtt tudjon mőködni. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban történt-e valami elırelépés?
Orosvári János: Elmondja, hogy személyesen felkereste Schneider Konrádot, a Szekszárdi
Szabadidıs Kerékpáros Egyesület elnökét, hogy a versennyel kapcsolatosan egyeztessenek. A szakági
szövetség támogatja az Alapítvány, mint semleges szerv munkáját, és szeretné, ha a Gemenci Nagydíj
megrendezésénél a két kerékpáros egyesület szakmailag együttmőködne az Alapítvánnyal. A szakági
szövetség alelnöke, Tóth István telefonon keresztül is megerısíti, ha szükséges, a szakági szövetség
állásfoglalását.
Tóth István, a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség alelnöke telefonon is elıadja a bizottságnak a
szakági szövetség Gemenci Nagydíj megszervezésével kapcsolatos véleményét.
Schneider Konrád: Szeretné, ha a jövıben is a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület
rendezhetné meg a Gemenci Nagydíjat, ugyanakkor az Alapítvány segítségét és közeledését szívesen
veszi.
Orosvári János: Egyedül nem tudja megszervezni a Gemenci Nagydíjat, mindenképpen szüksége van
a két kerékpáros egyesület szakmai segítségére.
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Steig Csaba: Amennyiben a bizottság úgy gondolja, hogy az elmúlt két évben a Gemenci Nagydíj
színvonala megfelelı volt, akkor adja a rendezés jogát a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros
Egyesületnek. Ha a bizottság úgy gondolja, hogy a Gemenci Nagydíjat másképp is meg lehet rendezni,
akkor erre vonatkozóan az Alapítvány új megoldásokat kínált. Az Alapítvány egyetlen célja, hogy a
Gemenci Nagydíjat színvonalasan rendezze meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A bizottság a továbbiakban az Alapítvány és a
Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület képviselıinek jelenléte nélkül tanácskozik.
Csillagné Szánthó Polixéna: Nem ért a sporthoz, de mindenképpen csak úgy tudja elképzelni a
Gemenci Nagydíj megrendezését, hogy ha a két kerékpáros egyesület együttmőködik, és ezt a szakági
sportszövetség is támogatja. Véleménye szerint most lehetıséget kellene adni az Alapítványnak, de
mindenképpen kellene egy felügyeleti szerv, aki közvetít a két kerékpáros egyesület között.
Halmai Gáborné: Ahogy azt Tóth István is elmondta telefonon, a szakági szövetség is támogatná azt,
ha az Alapítvány kapná meg a Gemenci Nagydíj rendezésének jogát. Javasolja, hogy a Gemenci
Nagydíj rendezési jogát az Alapítvány kapja meg, de hozzanak létre egy szakmai szervezı bizottságot,
amely koordinálja a verseny megszervezését, és kiosztja a feladatokat.
Horváth Ferenc: Támogatja a javaslatot. Javasolja, hogy kérjék fel Liska Pált az Alapítvány titkárát,
hogy legyen ennek a szakmai szervezı bizottságnak a vezetıje. Javasolja továbbá, hogy a szervezı
bizottságba delegáljon egy-egy fıt a két kerékpáros egyesület, és a bizottságba válasszanak még
néhány külsıs tagot is, például a Pálinkás Pista bácsit. Pálinkás István véleménye szerint szívesen
segítene a Gemenci Nagydíj megszervezésében.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslatokkal. Javasolja, hogy a bizottság hozzon létre egy 7
fıs szervezıbizottságot Liska Pál vezetésével. Javasolja, hogy a két kerékpáros egyesület egy-egy
fıvel vegyen részt a bizottság munkájában, ezen kívül a bizottságba tagnak javasolja még Horváth
Ferenc és Takács Zoltán bizottsági tagokat, Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referenst, valamint
Pálinkás István urat. Megfogalmazza a határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
14/2012. (II.13.) HB határozat
A 38. Gemenci Nagydíj rendezési joga
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága támogatja,
hogy a 2012. évi 38. Gemenci Nagydíj
szervezésével
és
lebonyolításával
járó
feladatokat „A Gemenci Nagydíjért és a
Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány” lássa
el.
2. A bizottság a 38. Gemenci Nagydíj
lebonyolításával járó feladatok koordinálására
7 fıs szervezıbizottságot hoz létre Liska Pál
vezetésével. A szervezıbizottság összetételét a
bizottság az alábbiak szerint határozza meg:
-

1 fı a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros
Egyesületbıl,
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-

1
fı
a
Szekszárdi
Kerékpáros
Sportegyesületbıl,
Pálinkás István,
Takács Zoltán a Humán Bizottság tagja,
Horváth Ferenc a Humán Bizottság tagja,
Asztalos Adirenn sport és ifjúsági referens.

3. A bizottság a 38. Gemenci Nagydíj
támogatásának mértékérıl és forrásáról a 2012.
évi költségvetési rendelet elfogadása, valamint
a bizottsági keret felosztása után dönt.
Határidı: 2012. február 13.
3. pont tekintetében: 2012. április 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2011. évi munkájáról és a 2012. évi terveirıl
(12 elot16 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Németh Judit a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár mb. igazgatója
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Németh Judit: Elmondja, hogy a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár mőködésével kapcsolatosan
nagyon jó az együttmőködés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei
Intézményfenntartó Központ között. A könyvtár mőködésében nincs fennakadás, bár az épületet sajnos
nem tudják lecserélni.
Takács Zoltán: Hányan dolgoznak a könyvtárban?
Németh Judit: A könyvtár létszáma 30,5 fı. A mőködıképesség határán mőködnek, nagyobb számú
személyzetre lenne szükség.
Takács Zoltán: A könyvtár másik épületbe való áthelyezésével kapcsolatosan kérdezi a
lehetıségeket.
Németh Judit: A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központtal való egyeztetéseken felmerült a
Fıiskola „E” épülete is lehetıségként. Erre az épületre azonban a Pécsi Tudományegyetem is pályázik,
jelenleg pedig a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza van ott ideiglenesen. A Tolna
Megyei Intézményfenntartó Központ sem vetette el annak lehetıségét, hogy a Fıiskola „E” épületében
kerüljön kialakításra a könyvtár, tervek is készültek erre vonatkozóan.
Halmai Gáborné: Véleménye szerint feltétlenül napirendre kell hogy kerüljön a Tolna Megyei
Intézményfenntartó Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti egyeztetéseken
a könyvtár épületi adottságának megoldása. Akár a bizottság is kezdeményezhetné ennek a kérdésnek
a napirendre tőzését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A beszámolóban olvasta, hogy a gyermekkönyvtárban mőködik havonta
tanulószoba. Ezzel kapcsolatosan kérdezi, hogy mit jelent ez pontosan, és hogy kik veszik ezt
igénybe?
Németh Judit: A tanulószoba a TÁMOP pályázat keretében mőködik. Ezek a tanulószobák a iskolán
kívüli szabadidı hasznos eltöltésében játszanak szerepet, és nagyon népszerő.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

15/2012. (II.13.) HB határozat
Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár 2011. évi munkájáról és 2012. évi
terveirıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét
fejezi ki a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
dolgozóinak a 2011. évben végzett színvonalas
szakmai munkáért.
2. A Humán Bizottság a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár 2011. évi munkájáról és a
2012. évi terveirıl szóló beszámolót elfogadja.
3. A bizottság megköszöni a megyei könyvtárnak
a Mészöly Miklós Emléknap és a Szekszárdi
Szent László Napok megvalósításában való
aktív közremőködést, valamint a Tudás és Tett
Centrum
létrehozásával
a
városi
Bőnmegelızési Koncepció megvalósításához
való csatlakozást.
4. A bizottság felkéri a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár megbízott igazgatóját, hogy a
városi nagyrendezvények elıkészítésében,
lebonyolításában a Babits Mihály Mővelıdési
Ház és Mővészetek Házával és a Polgármesteri
Hivatallal együttmőködve vegyen részt a
továbbiakban is.
5. A bizottság felkéri a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár megbízott igazgatóját, hogy a
lehetıségeihez mérten mőködjön együtt a
„PAD” Irodalmi, Mővészeti Kulturális
Egyesülettel a Mészöly Miklós Emléktanya
ügyének gondozásában, és kísérje figyelemmel
az ezzel kapcsolatos pályázati és forrásteremtı
lehetıségeket.
Határidı: 2012. február 13.
4-5. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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5. napirendi pont:
A Hikari Aikido Egyesület kedvezményes teremhasználatra vonatkozó kérelme
(12elot20 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Röviden ismerteti az elıterjesztést. Kiegészítésként elmondja, hogy tekintettel
arra, hogy a Városi Sport- és Szabadidıközpont mőködtetése átkerült a Szekszárdi Sportközpont
Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft-hez, ezért neki kell az önköltségszámítást elvégeznie, és
eldönteni, hogy mekkora összegő bérleti díjat kér az egyes termek használatáért. A bizottság erre
vonatkozóan csak javaslatot tehet.
Majnay Gábor: Elmondja a bizottságnak, hogy valószínőleg még nagyon sok teremhasználatra
vonatkozó kérelem fog érkezni a jövıben a bizottsághoz. Erre tekintettel meg kell fontolnia a
bizottságnak, hogy a bizottsági keretbıl létrehozzanak-e egy olyan keretet, amelybıl az ilyen jellegő
kérelmeket támogatják. Az is megfontolandó, hogy a teremhasználattal kapcsolatos juttatások értékét
beszámítja-e majd a bizottság az egyéb mőködési célú támogatásokba.
Halmai Gáborné: Véleménye szerint ez a kérdés összefügg az önköltség számítással, amely
elkészítési határidejét már többször is módosították. Ha tudnák, hogy mekkora rezsi költséggel lehet
számolni a sportcsarnok termeinek használatánál, akkor tudnának csak a bérleti díjra vonatkozóan egy
javaslatot kidolgozni. Ezzel párhuzamosan le kell fektetnie a bizottságnak a támogatási elveket, és
valóban meg kell fontolni késıbb Majnay Gábor javaslatát is. Jelen esetben valamilyen átmeneti
megoldást javasol. Kérjék meg a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, hogy továbbra
is biztosítsa a Hikari Aikido Egyesület mőködését a sportcsarnokban addig, amíg a bizottság
kidolgozza a támogatási rendszer elveit.
Horváth Ferenc: Javasolja, hogy ezt bízzák most az ügyvezetı igazgató úrra. Kérjék meg a Hikari
Aikido Egyesület elnökét, hogy egyeztessen Csillag Balázs ügyvezetıvel a teremhasználattal
kapcsolatosan. Biztosan nem fogja kirakni az ügyvezetı az egyesületeket. Elıre ne ígérjen támogatást
a bizottság senkinek sem.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal. Javasolja, hogy írjanak egy levelet Csillag Balázs
ügyvezetı igazgatónak, hogy a jövıben ne küldje meg a sportegyesületek ilyen jellegő kérelmét a
bizottságnak. Megfogalmazza a határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
16/2012. (II.13.) HB határozat
A Hikari Aikido Egyesület kedvezményes
teremhasználatra vonatkozó kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Hikari
Aikido Egyesület kérelme tárgyában nem kíván
javaslatot tenni.
2. A bizottság felkéri a Hikari Aikido Egyesület
vezetıjét,
hogy
a
kedvezményes
teremhasználattal kapcsolatosan egyeztessen a
Szekszárdi
Sportközpont
Kiemelkedıen
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Közhasznú
Nonprofit
igazgatójával.

Kft.

ügyvezetı

Határidı: 2012. február 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
6. napirendi pont:
A Fáklya SE Szekszárd térítésmentes teremhasználatra vonatkozó kérelme
(12elot19 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Tekintettel arra, hogy itt is egy teremhasználatra vonatkozó kérelemrıl
van szó, ez esetben is javasolja, hogy a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetıjével egyeztessen a Fáklya SE. Megfogalmazza a határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
17/2012. (II.13.) HB határozat
A Fáklya SE Szekszárd térítésmentes
teremhasználatra vonatkozó kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Fáklya SE
kérelme tárgyában nem kíván javaslatot tenni.
2. A bizottság felkéri a Fáklya SE vezetıjét, hogy
a
kedvezményes
teremhasználattal
kapcsolatosan egyeztessen a Szekszárdi
Sportközpont
Kiemelkedıen
Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójával.
Határidı: 2012. február 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont:
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza felhasználási határidıre vonatkozó
módosítási kérelme
(12elot10 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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18/2012. (II.13.) HB határozat
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza felhasználási határidıre vonatkozó
módosítási kérelme
1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Babits Mihály Mővelıdési Ház
és Mővészetek Háza kérelmére utólagosan
hozzájárul,
hogy
a
„Szerencsének
Szerencséje” Tolna Megyei Benedek Elek
Mesemondó Versenyre nyert 20.000,- Ft
támogatást
a
2012.
január
22-én
megrendezett Magyar Kultúra Napján
megvalósult rendezvényre használhassa fel.

2.

A bizottság a Kulturális Keretbıl nyújtott
támogatás támogatási szerzıdésében – a
szerzıdésben foglaltak alapján – a
felhasználási határidıt 2012. január 31.
napjára, az elszámolási határidıt 2012.
február 29. napjára módosítja.

Határidı: 2012. február 13.
2. pont tekintetében: 2012. január 31.
(felhasználási határidı) illetve 2012. február 29.
(elszámolási határidı)
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
8. napirendi pont:
A PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesület felhasználási határidıre vonatkozó
módosítási kérelme
(12elo11 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
19/2012. (II.13.) HB határozat
A PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális
Egyesület felhasználási határidıre vonatkozó
módosítási kérelme
1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a PAD Irodalmi, Mővészeti és
Kulturális Egyesület kérelmére hozzájárul
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ahhoz, hogy a „Szeptemberi Padirodalom”
irodalmi, zenei és sport rendezvénysorozat
2012 júniusában az Ünnepi Könyvhét
nyitórendezvényeként
kerüljön
megrendezésre
„Padirodalom”
ZeneiIrodalmi- Sport rendezvénysorozat címmel.
2.

A bizottság a Kulturális Keretbıl nyújtott
támogatás támogatási szerzıdésében – a
szerzıdésben foglaltak alapján – a
felhasználási határidıt 2012. június 30.
napjára, az elszámolási határidıt 2012. július
31. napjára módosítja.

Határidı: 2012. február 13.
2. pont tekintetében: 2012. június 31.
(felhasználási határidı) illetve 2012. július 31.
(elszámolási határidı)
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
9. napirendi pont:
Gonda Mária felhasználási határidıre vonatkozó módosítási kérelme
(12elot12 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
20/2012. (II.13.) HB határozat
Gonda
Mária
felhasználási
vonatkozó módosítási kérelme

határidıre

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Gonda Mária
részére a Kulturális Keretbıl nyújtott támogatásra
vonatkozó
támogatási szerzıdésben
– a
szerzıdésben foglaltak alapján – a felhasználási
határidıt 2012. május 1. napjára, az elszámolási
határidıt 2012. május 31. napjára módosítja.
Határidı: 2012. május 1. (felhasználási határidı)
illetve 2012. május 31. (elszámolási határidı)
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
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10. napirendi pont:
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes kérelme
(12elo13 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
21/2012. (II.13.) HB határozat
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes kérelme
1. Szekszárd Megyei Jog Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága támogatja a
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes közremőködését a 2012. május 12-én
megrendezendı kaposvári „Éneklı Pannónia”
egyházzenei fesztiválon.
2. A bizottság a pénzügyi keretének ismeretében
visszatér az együttes kérelmére.
Határidı: 2012. február 13.
2. pont tekintetében: 2012. április 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
11. napirendi pont:
A Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió Közhasznú Egyesület kérelme
(12elot14 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

22/2012. (II.13.) HB határozat
A
Szekszárdi
Mozgásmővészeti
Közhasznú Egyesület

Stúdió

Szekszárd Megyei Jog Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
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Mozgásmővészeti Közhasznú Egyesület kérelmét
pénzügyi keret hiányában nem támogatja.
Határidı: 2012. február 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
12. napirendi pont:
A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület javaslata a 2012. évi önkormányzati
feladatok tervezéséhez
(12elot15 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
23/2012. (II.13.) HB határozat
A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti
Egyesület javaslat a 2012. évi önkormányzati
feladatok tervezéséhez
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét
fejezi ki a Tolna Megyei Egyed Antal
Honismereti Egyesület elnökének a 2012. évi
önkormányzati
feladatok
tervezéséhez
megküldött javaslataiért.
2. A bizottság a hatáskörébe tartozó javaslatok
realizálhatóságára a költségvetési lehetıségei
ismeretében visszatér.
Határidı: 2012. február 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
13. napirendi pont:
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete Sportkeretre benyújtott pályázatához
kapcsolódó kérelme
(12elot18 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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24/2012. (II.13.) HB határozat
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesület Sportkeretre benyújtott pályázatához
kapcsolódó kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága támogatja, hogy
a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete a Sportkeretbıl kapott támogatást
eszközbeszerzésre használja fel.
Határidı: 2012. február 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

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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