SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 110-2/2012.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2012. február 27-én 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: Pál József igazgatóság vezetı,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati és oktatási referens,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal
képviseletében,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetıje,
Kálóczi Andrea KEF szakmai koordinátor,
Kékesi Emma a Polip Ifjúsági Egyesület elnöke,
Péger Erika a Polip Ifjúsági Egyesület képviseletében.

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:
Javaslat iskolatej ellátás biztosítására
(12elot22 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
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2. napirendi pont:
Javaslat az óvodák és általános iskolák 2012/2013. nevelési évi, illetve tanévi beíratási
felhívásaira
(30. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
3. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi támogatásra
vonatkozó kérelme
(12elot24 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetıje
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl (tervezet)
(31. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
5. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF
munkájának tapasztalatairól
(38. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF koordinátor
6. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület 2011. évi mőködése és 2012. évi terveinek bemutatása
(12elot23 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Kékesi Emma a Polip Ifjúsági Egyesület elnöke
7. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület elszámolás meghosszabbítására vonatkozó kérelme
(12elot25 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
Javaslat kötelezı önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás
elfogadására
(34. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

1. napirendi pont:
Javaslat iskolatej ellátás biztosítására
(12elot22 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
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Kovácsné dr. Kubik Andrea: Javasolja, hogy a bizottság az elıterjesztésben megfogalmazott
határozati javaslatot a 3. pont nélkül fogadja el tekintettel arra, hogy a szállítási szerzıdés elfogadása
tekintetében nem a Humán Bizottság, hanem a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendelkezik
hatáskörrel.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az elmondottakra tekintettel javasolja, hogy a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát a 3. pont nélkül fogadja el.

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:
25/2012. (II.27.) HB határozat
Az iskolatej ellátás biztosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága támogatja
az Önkormányzat iskolatej programban való
részvételét, és javasolja a Közgyőlésnek, hogy
ennek megvalósításához szükséges fedezetként
7.099 eFt-ot a 2012. évi költségvetése terhére
biztosítson.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy ezen összeget az önkormányzat 2012. évi
költségvetésérıl szóló rendeletébe építse be.
Határidı: 2012. március 1.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
2. napirendi pont:
Javaslat az óvodák és általános iskolák 2012/2013. nevelési évi, illetve tanévi beíratási
felhívásaira
(30. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor: Elmondja, hogy a beíratási felhívások összeállításánál megnézték az elızı évi
körzeteket, és hogy a népesség nyilvántartás alapján jelenleg melyik körzetben hány gyerek van.
Megkérdezték az iskolák és az óvodák vezetıit, hogy hány gyerek várható. Ezen adatok alapján
készítették el a beíratási felhívásokra vonatkozó elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozati
javaslatát.
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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26/2012. (II.27.) HB határozat
Javaslat az óvodák és általános iskolák
2012/2013. nevelési évi, illetve tanévi beíratási
felhívásaira
(30. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a Javaslat az óvodák és
általános iskolák 2012/2013. nevelési évi, illetve
tanévi beíratási felhívásaira vonatkozó elıterjesztés
határozati javaslatát.
Határidı: 2012. március 1.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
3. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi támogatásra
vonatkozó kérelme
(12elot24 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetıje
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillag Balázs: Az elıterjesztésként kiküldött levéllel kapcsolatosan elmondja, hogy azért nem írt az
egyes pontokhoz összegeket, mert azok még bizonytalanok, és egyeztetést igényelnek.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megközelítıleg azért mondhatna néhány számot.
Csillag Balázs: A könyvelés költsége évente kb. 1 millió Ft, a bérkompenzáció és az új
munkaszerzıdések miatt megnövekedett bértömeg költsége kb. 3 millió Ft. A mőfüves pályák
ápolásának költsége évente 1 millió Ft + ÁFA, a labdarugó és atlétikai pálya világítása a téli
idıszakban havonta kb. 250 ezer Ft. Ezek alapján a 4. pont tekintetében kb. 2 millió Ft
többletköltséggel lehet számolni. A közüzemi díjak emelkedését nem nagyon lehet elıre megbecsülni.
Összességében a levélben leírtak esetében 10-15 millió Ft többletköltséggel lehet számolni. Ezek
alapján úgy gondolja, hogy a jelenleg 35 millió forintos elıirányzat 10 millió Ft-tal való megnövelése
felé kellene elmozdulni. Ezt akár a bevételek valamilyen módon való megnövelésével is el lehetne
érni. Ez azonban nagyon nehéz. A bérleti díjak esetében a bevétel növelésére csak a látványsportoknál
lát lehetıséget, a kosárlabda esetében már sikerült is megegyezni a bérleti díj tekintetében.
Horváth Ferenc: Támogatja az ügyvezetı igazgató úr által elmondottakat, annál is inkább, mert a
sportcsarnok épülete tekintetében bérlıként is érdekelt. Javasolná, hogy a karbantartásra szánt
összegek emelésérıl is tárgyaljanak, mert a sportcsarnok beázása nagyon nagy problémát jelent.
Halmai Gáborné: Véleménye szerint ahhoz, hogy egyáltalán a levélben foglaltakról tárgyalni
tudjanak, már készen kellene lennie annak a költség számításnak, amelybıl kiderül, hogy az egyes
sportegyesületek sportcsarnok használatához mennyivel járul hozzá a város.
Csillag Balázs: Arra vonatkozóan, hogy mely sportegyesületek használják térítésmentesen a
sportcsarnokot már készített egy kimutatást, és azt leadta a Közoktatási, Mővelıdési és Sport
Osztályon. Ezen kívül a költség számítást is elkezdte. Ezzel kapcsolatosan az is megfordult a fejében,
hogy vannak a sportcsarnokban olyan helyiségek (elıtér, emeleti galéria), amelyeket a
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sportegyesületek ugyan nem használnak, de ugyanúgy kell főteni, takarítani stb. Ezeknek a tereknek a
költségeit kvázi közös költségként a sportcsarnok bérleti díjába be kellene építeni, de ha ezeket a
költségeket is beleszámítaná a bérleti díjba, akkor elég nagy összegek jönnének ki, és nem ez a cél.
Mindenképpen el fog készíteni a költségek tekintetében egy javaslatot, és azt a bizottság elé fogja
terjeszteni.
Halmai Gáborné: Az ügyvezetı által felvázolt többletköltségeket indokoltnak tartja ugyan, de a
költségvetés számait látva, úgy gondolja, hogy plusz forrást csak akkor tudnának a Szekszárdi
Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. részére biztosítani, hogy ha megmondják,
hogy honnan vegyék el azt a forrást. Ez nem egy egyszerő kérdés, e tekintetében nyílván a Gazdasági
Igazgatóság vezetıje tud nyilatkozni. Véleménye szerint a bizottság most mindössze annyit tehet,
hogy ezeket a többletigényeket tényként rögzíti, és megteszi a velük kapcsolatos javaslatait, amelyre
majd csak a 2012. évi költségvetés elfogadását követıen lehet visszatérni.
Horváth Ferenc: Elmondja, hogy továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy nincs olyan, hogy
térítésmentes teremhasználat. A város így is nagyon sok pénzzel támogatja a sportegyesületeket. Fıleg
most, hogy a látványsportoknál, illetve az utánpótlás-nevelésnél pont ilyen költségekre kapnak a
sportegyesületek állami támogatást a társasági adótörvény módosítása alapján.
Pál József: Bár a Városi Sport- és Szabadidıközpont már nem az önkormányzat intézménye, de
tekintettel arra, hogy a felvetett téma érinti a költségvetést is, reagálnia kell az elhangzottakra. Addig,
amíg az önkormányzatnak nincs elfogadott költségvetése, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
van érvényben. A 2012. évi költségvetés tervezésénél a támogatások tekintetében az elmúlt évet vették
alapul. A sportcsarnok térítésmentes használatával kapcsolatban az a szakmai véleménye, hogy a város
a sportegyesületnek nem kevés támogatást nyújt, és mellette még ingyenes teremhasználatot is
biztosít, amit a sportegyesületek hajlamosak elfelejteni, pedig ez a városnak nagyon nagy költséget
jelent. Mindenképpen támogatja, hogy a jövıre vonatkozóan szüntessék meg a sportcsarnok ingyenes
használatát.
Horváth Ferenc: Javasolja, hogy a bizottság hozzon egy határozatot, amelyben a sportcsarnokkal
kapcsolatos kérdések, problémák rendezésére javaslatot tesz legkésıbb 2012. június 30-ig. A
következı sportszezon ugyanis július 1-jétıl kezdıdik, és véleménye szerint ezt a kérdést egyébként is
még ebben az évben rendezni szükséges.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért azzal, hogy a sportcsarnok tekintetében szüntessék meg az
ingyenes használatot. Ha mindenkitıl bérleti díjat kérnének, akkor az a sportcsarnok számára plusz
bevételt jelentene, és így talán a többletköltségek egy része is megoldható lenne. Van-e arra
vonatkozóan valami számítás, hogy ha azok a sportegyesületek, akik eddig ingyen használták a
sportcsarnokot, a jövıben bérleti díjat fizetnének, akkor az mekkora plusz bevételt jelentene?
Csillag Balázs: Elızetes számítások alapján ez körülbelül 50-60 millió Ft-ot jelentene. Tudja, hogy a
város lehetıségei is szőkösek, ezért fontos az, hogy más külsı forrást is szerezzenek, erre példa az
atlétikai országos bajnokság megszervezése Szekszárdon. Ezt a rendezvényt ugyanis nem azért
szervezik meg, hogy a várostól erre pénzt kapjanak, hanem azért, hogy a rendezvény kapcsán minél
több új támogatót szerezzenek, és ezáltal külsı bevételi forráshoz jussanak. Ez az atlétika esetében egy
kicsit nehezebb, mint a látványsportoknál. Erre tekintettel véleménye szerint nagyon fontos az, hogy a
sportegyesületek és a városvezetés felé is egy olyan egységes álláspontot képviseljenek, hogy a
látványsportokhoz tartozó egyesületek igenis úgy adják be a pályázatukat, hogy abból a város is
profitáljon. Javasolja, hogy a mőködési támogatást nevezzék át, és ez a támogatás a társasági adóval
kapcsolatos pályázathoz szolgáljon önerıként, amely támogatás fejében a bizottság elvár bizonyos
dolgokat. Más városokban is ez a gyakorlat, és erre most a sportegyesületek központi segítséget
kaptak, tehát nem arról van szó, hogy a bérleti díjat az egyéb szponzori támogatásokból kell fedezniük.
A plusz bevételi forrásokon kívül kiemeli még a rezsi költség csökkentésének fontosságát. Bár a
sportcsarnok mőszaki adottságai nem túl jók, e tekintetben próbálnak pályázati lehetıségeket keresni.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A 2012. évi költségvetés tervezetében jelenleg nem lát arra lehetıséget,
hogy a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. részére több támogatást
biztosítsanak, mert azt máshonnan kellene elvenni.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a bizottság most egy olyan határozatot hozzon, hogy jogosnak
tartják ezeket a felvetéseket, de a költségvetésben jelenleg erre nem látnak forrást. Javasolja a
bizottság, hogy még az év elsı felében készüljön el az önköltség számítás, és ezzel párhuzamosan a
áttekintik a sportágak támogatási rendszerét is.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal. Megfogalmazza a határozati javaslatot.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

27/2012. (II.27.) HB határozat
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen
Közhasznú
Nonprofit
Kft.
pénzügyi
támogatásra vonatkozó kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Sportközpont
Kiemelkedıen
Közhasznú
Nonprofit Kft. kérelmét megtárgyalta, és az
abban foglalt javaslatokat indokoltnak tartja, de
az önkormányzat 2012. évi költségvetésében
erre vonatkozóan nem lát plusz forrást.
2. A bizottság felkéri Csillag Balázs ügyvezetı
igazgatót, hogy a Szekszárdi Sportközpont
Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. által
üzemeltetett terek használatára vonatkozóan
készítse el az önköltség számítást, amely
alapján meghatározásra kerülnek a bérleti
díjak.
3. A
bizottság
javasolja
a
Szekszárdi
Sportközpont
Kiemelkedıen
Közhasznú
Nonprofit Kft.-nek, hogy a Városi Sport- és
Szabadidıközpont térítésmentes használatát
valamennyi egyesület és igénybevevı számára
szüntesse meg.
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4. A
bizottság
a
2.
pontban
foglalt
önköltségszámítást követıen, az abban
foglaltakra tekintettel kíván visszatérni a
sportfinanszírozási rendszer egységes elvének
kidolgozására.
Határidı: 2012. február 27.
2. pont tekintetében: 2012. március 31.
4. pont tekintetében: 2012. június 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna
Csillag
Balázs
a
Szekszárdi
Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú
Nonprofit Kft. igazgatója
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl (tervezet)
(31. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: A 2012. évi költségvetés tervezésével kapcsolatosan elmondható, hogy az új
államháztartásról szóló törvény, annak végrehajtási rendelete, és a helyi önkormányzatokról szóló
törvény látszólag behatárolta az önkormányzatok mozgásterét. A költségvetés szerkezete eltér a
korábbiaktól tekintettel az új Áht. rendelkezéseire. Erre tekintettel 2012-tıl a Polgármesteri Hivatal és
az Önkormányzat részére külön költségvetést kell készíteni. Új szabályozás továbbá, hogy fejlesztési
hitelen kívül semmilyen likvid hitelt nem lehet felvenni. Erre tekintettel mind az önkormányzat, mind
a hivatal tekintetében csak a mőködéshez szükséges kifejezetten szükséges kiadásokat lehetett
betervezni. Elmondja, hogy az összes elkezdett és áthúzódó pályázatot 2012-ben kell mind fizikailag,
mind pénzügyileg realizálni. Továbbra is elmondható ugyanakkor bevételi oldalról, hogy az állami
támogatás csökkent, nagyságrendileg 100 millió Ft-tal. Ha megnézzük a rendelet tervezetet, akkor
látható, hogy a helyi adóbevétel szinte egy az egyben az intézményrendszer mőködésére megy el.
Korábban a költségvetési rendeletben fel kellett tüntetni az önkormányzat hitelfelvevı képességének
felsı határát, ehelyett az új Áht. bevezette az adósságkezelı szolgálatot, amely megegyezik a
korábbival azzal a kitétellel, hogy itt a felsı határt a saját bevétel 50 %-ában határozza meg. Elmondja
még, hogy az önkormányzat által kibocsátott kötvény elsı tıketörlesztı részlete is a 2012. évben
jelenik meg, és ez a költségvetésbe is betervezésre került.
Halmai Gáborné: Úgy látja, hogy elég nagy rések vannak a költségvetésben. Egyszer van egy 90
millió Ft-os kiesés az állami támogatások tekintetében. Ezt követıen azt olvasta az elıterjesztésben,
hogy az intézmények tekintetében 96 millió Ft-os bevétel kiesés van. Ezen kívül azt látja még, hogy a
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások esetében 364.460 eFt bevétel kiesés van, és még a
hitel- és kamatfizetés, valamint a kötvény összegét nem is említette. Jó látja, hogy ez kb. 800 millió Ft
bevétel kiesést jelent?
Pál József: Ezt nem bevétel kiesésnek nevezné, ezek az összegek ekkora többletterhet jelentenek az
önkormányzat számára. A társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásoknál pedig nem kiesésrıl van
szó, ott az önkormányzatnak 122 millió Ft-ot kell betenni a kiesett forrással szemben. Ezen kívül
felhívja a figyelmet a tartalék keretre, amelyen belül az intézmények tekintetében is képeztek egy
külön tartalék keretet.
Halmai Gáborné: Ha jól látja, akkor a költségvetésben olyan sorok kerültek zárolásra, amelyek szinte
az összes államháztartáson kívüli támogatást tartalmazzák. Ez azt jelenti, hogy április, májusig
semmilyen támogatás nem várható?
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Pál József: Igen, de ezt a zárolást a Közgyőlés akár már a költségvetés elfogadását követı ülésen
feloldhatja. Egyébként ez minden évben így szokott lenni.
Halmai Gáborné: Megérti, hogy a költségvetést idén teljesen más rendszer szerint kellett elkészíteni,
de azért a képviselık kaphatnának valamilyen segítséget a költségvetés értelmezéséhez. Jó lenne, ha
látnának egy összehasonlító táblázatot a tavalyi összegekhez képest legalább a fıösszegek tekintetében
az átláthatóság érdekében. Véleménye szerint a táblázatokból az sem derül ki, hogy ezt a nagy mértékő
hiányt, amelyet az elıterjesztés szövege is felsorol, mibıl fedezi az önkormányzat. Úgy gondolja,
hogy ez egy olyan problémát vet fel, amelyet a közgyőlésnek meg kell oldania.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja a 2012.
évi költségvetés rendelet tervezetét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:
28/2012. (II.27.) HB határozat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetési
rendelete
(31. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérıl
szóló rendelet tervezetét.
Határidı: 2012. március 1.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
5. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF
munkájának tapasztalatairól
(38. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF koordinátor
Kocsis-Kisantal Orsolya: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Horváth Ferenc: Kérdezi, hogy a Kábítószer Egyeztetı Fórum együttmőködik-e a „Drogmentes
Maraton Magyarország” elnevezéső programmal?
Kálóczi Andrea: Nem mőködnek velük együtt, mert addiktológia, mint szakma sem mőködik velük
együtt. A „Drogmentes Maraton Magyarország” elnevezéső program mögött a szcientológiai egyház
áll, amely a pszichiátriát, illetve annak módszereit üldözi. Nagyon sok rossz tapasztalata van a
szcientológiai egyházzal kapcsolatban, és ezért sem támogatást, sem a nevét nem adja ehhez a
programhoz. Szomorú, hogy a szcientológiai egyház egy ilyen nemes cél mögé rejtızik, és így próbál
minél több embert bevonni az egyházba. Véleménye szerint sokan, akik támogatják ezt a programot,
nincsenek is tisztában azzal, ami e mögött áll.
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Halmai Gáborné: Elmondja, hogy egy kis elırelépés történt az iskolákkal való együttmőködésben is.
Ezen kívül egy prevenciós városi megelızı munkacsoport is alakult.
Kálóczi Andrea: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy szeretnének egy drogmentes szórakozóhelyet
létrehozni a fiatalok számára. Ennek keretében jelenleg éjszakai asztaliteniszhez keresnek helyet. Ahol
a ZUG Egyesület volt, az a hely nekik megfelelı lenne, ehhez kéri a bizottság segítségét.
Csillagné Szánthó Polixéna: Ezzel kapcsolatosan kéri, hogy vegye fel a kapcsolatot a Vagyonkezelı
Kft. igazgatójával. Megköszöni a beszámolót, és az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra
javasolja a Közgyőlésnek.
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:
29/2012. (II.27.) HB határozat
Beszámoló
a
kábítószer
probléma
visszaszorítására
elfogadott
stratégia
eredményeinek és a KEF munkájának
tapasztalatairól
(38. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a kábítószer probléma
visszaszorítására
elfogadott
stratégia
eredményeinek
és
a
KEF
munkájának
tapasztalatairól szóló beszámoló határozati
javaslatát.
Határidı: 2012. március 1.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
6. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület 2011. évi mőködése és 2012. évi terveinek bemutatása
(12elot23 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Kékesi Emma a Polip Ifjúsági Egyesület elnöke
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kékesi Emma: Elmondja, hogy bár nagyon nehezen indult a tavalyi év, de végül is nagyon jól
alakultak a dolgok köszönhetıen a sikeres pályázatuknak. Ezzel kapcsolatosan megköszöni Asztalos
Adrienn segítségét.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megköszöni a beszámolót, és javasolja az elıterjesztésben
megfogalmazott határozati javaslatot azzal kiegészíteni, hogy a bizottság megköszöni az egyesület
2011. évi munkáját.
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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30/2012. (II.27.) HB határozat
A Polip Ifjúsági Egyesület 2011. évi mőködése és
2012. évi terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Polip
Ifjúsági Egyesület 2011. évi beszámolóját
elfogadja.
2. A bizottság megköszöni az egyesület 2011. évi
munkáját,
és
a
2012.
évi
tervek
megvalósításához sok sikert kíván.
3. A bizottság felkéri a Polip Ifjúsági Egyesületet,
hogy a 2012. évre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
Határidı: 2012. február 27.
3. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület elszámolás meghosszabbítására vonatkozó kérelme
(12elot25 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
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:
31/2012. (II.27.) HB határozat
A Polip Ifjúsági Egyesület elszámolás
meghosszabbítására vonatkozó kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Polip Ifjúsági
Egyesület (VI. 848-1/2011.) kérelmére a
szerzıdésben foglaltak alapján a felhasználási
határidıt 2012. október 31-ig, az elszámolási
határidıt
pedig
2012.
november
30-ig
meghosszabbítja.
Határidı: 2012. október 31. (felhasználás) illetve
2012. november 30. (elszámolás)
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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8. napirendi pont:
Javaslat kötelezı önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás
elfogadására
(34. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozati
javaslatát.
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:
32/2012. (II.27.) HB határozat
Javaslat kötelezı önkormányzati nyilvános
könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás
elfogadására
(34. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a kötelezı önkormányzati
nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló
megállapodás
jóváhagyására
vonatkozó
elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2012. március 1.
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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