SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 125-18/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2015. november 23-án (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális
Központ- Remete termében megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

dr. Máté István és Pap Máté bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek: Pál József igazgatóság vezető,
Majnay Gábor osztályvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
A jegyző megbízásából: dr. Pesti Krisztina jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Szőts Gábor a Hikari Aikido Egyesület elnöke,
Paszler József Attila a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület
kapcsolattartója

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 beérkezett kérelmek támogatásáról szóló
napirendi pontot egy további kérelemmel egészítse ki a bizottság és egy új napirendi pontként
javasolja felvenni a „Mészöly Miklós Emléknap meghívója” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(267. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
2. napirendi pont:
Javaslat a Magyar Művészeti Akadémiához benyújtott „Escher Károly 125-Jubileumi
fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására
(259. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
3. napirendi pont:
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyására
(253. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
4. 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
5. napirendi pont:
A Szekszárdi Vízmű Sportegyesület működése és terveinek bemutatása
(104 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Gaál Zoltán elnök
6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Hikari Aikido Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(107. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Szőts Gábor elnök
7. napirendi pont:
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Módosítási javaslat a Mecénás Tehetséggondozó támogatásra beérkező pályázat
elbírálására
(108. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
A Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesület támogatási kérelme a 2016. évi FITT Nap
megrendezésére
(109. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
Javaslat a Kerekes Tenisz Sportegyesület elszámolási határidejének módosítására
(110. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület Sportkereten elnyert összeg felhasználásának
módosítására
(111. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
11. napirendi pont:
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Szekszárdi Csoportjának kérelme a
„Szegények karácsonya” gyűjtési akciójának támogatására
(112. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója 2015-2020.
(261. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
13. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására
(105. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
14. napirendi pont:
A Mészöly Miklós Emléknap meghívójának nyomdai költségeire adott ajánlat elfogadásáról
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(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(267. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Pál József igazgatóság vezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. A közgyűlési
döntések és a normatívák átvezetéséről van szó.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Például milyen döntésekről?
Pál József igazgatóság vezető: Például az utolsó közgyűlési döntés az uszodának a fedett
részével kapcsolatos többletköltségvetés után 56 millió Ft. A közgyűlés másik költségvetési
döntése a „zöld kommandó” létszámának a beépítése a költségvetésbe.
Zaják Rita bizottsági tag: Mi az a „zöld kommandó”?
Pál József igazgatóság vezető: A városüzemeltetésen belül ez egy 40 fős csapat, a város
zöldterületeinek gondozásával fog foglalkozni a következő időszakban.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ők közmunkások?
Pál József igazgatóság vezető: Nem.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Milyen normatíva változásról van szó?
Pál József igazgatóság vezető: A bevételi oldalon a szociális és gyermekjóléti feladatok
támogatása ami normatíva oldalon változást jelentett, itt a bérkompenzáció, ágazati
kiegészítő pótlék, ami 7.043.000 Ft-os normatíva változást jelentett. Többletként egyéb
működési célú támogatások bevételei 3,5 millió Ft, vagyoni típusú adóknál többletbevétel 5
millió Ft. Egyéb működési célú pénzeszközök átvétele, önkormányzatoktól átvett pénzeszköz
minimális volt 120.000 Ft, felhalmozási célú önkormányzati támogatás 154 millió Ft.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A munkáltatói kölcsönnel élnek a dolgozók?
Pál József igazgatóság vezető: Minimálisan.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mennyit lehet kapni?
Pál József igazgatóság vezető: Az éves keretösszeg 5 millió Ft.
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Zaják Rita bizottsági tag: A városnak szerződése van a Lián Kft-vel. Annak az összege csökkent?
Pál József igazgatóság vezető: Keretszerződés van a Lián Kft-vel, összeghatárt nem tud
mondani, de van egy minimum nagyságrend, amivel leszerződött az önkormányzat és van egy
maximum. A kettő közötti különbséget nem használja ki az önkormányzat.
Zaják Rita bizottsági tag: Akkor a korábbi évekhez képest a Lián Kft. kevesebbet kap. A „zöld
kommandó” fizetése miből van?
Pál József igazgatóság vezető: A költségvetés fedezi.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 174/2015. (XI. 23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015.
évi
költségvetésének
módosításáról
szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2015. november 25.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. napirendi pont:
Javaslat a Magyar Művészeti Akadémiához benyújtott „Escher Károly 125-Jubileumi
fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására
(259. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. 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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 175/2015. (XI. 23.) határozata
a Magyar Művészeti Akadémiához benyújtott „Escher Károly 125Jubileumi fotókiállítás” című pályázat jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a Magyar Művészeti Akadémiához benyújtott
„Escher Károly 125- Jubileumi fotókiállítás” című pályázat
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2015. november 25.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
3. napirendi pont:
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyására
(253. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. 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 176/2015. (XI. 23.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága „A Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2015. november 25.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök javasolja, hogy a bizottság a Hikari Aikido Sportegyesület
működéséről és terveinek bemutatásáról szóló előterjesztés tárgyalásával folytassa munkáját,
mert Szőts Gábor a Hikari Aikido Sportegyesület elnöke az ülésterembe megérkezett.
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4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Hikari Aikido Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(107. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Szőts Gábor elnök
Szőts Gábor egyesületi elnök: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Ki szeretné emelni
két fő problémájukat. Az egyik a teremhasználat problémája. Nem részletezte a leírásban, de
van egy nagyon érdekes lehetőség, az eddigi eredményeik alapján. Nem olimpiai birkózó
fogásnemekkel foglalkoztak. Tavaly előtt a birkózó szövetségen belül megkérték, hogy mi
lenne, ha Tolna megyében újra élesztenék az olimpiai fogásnemeket. Ezzel ők elindultak.
Szekszárd mellett Tamásiban is edzői tevékenységet végez. A tamási egyesületet fel is vették
teljes jogú tagnak a birkózó szövetségbe és el is indult a munka. A probléma itt Szekszárdon a
terem. Addig nem kapnak a birkózó szövetségtől nagy szőnyeget, amíg nincs állandó termük.
Nem egyeznek bele abba, hogy állandóan lerakják és felszedjék a szőnyeget, mert úgy
tönkremegy. Amíg nincs termük, addig nem tudják elindítani az utánpótlás korosztály
versenyeztetést komoly szinten. Most pillanatnyilag a Waldorf iskolában a tornaszobában
vannak egy 70m2-es területen, a birkózó szőnyeg mérete a gyerekeknél 80m2, ez ott nem
rakható le. Igazából a felnőtt szőnyeg lenne jó, ami pedig 10m2-es. Voltak a sportcsarnokban
is, de ott is az volt a probléma, hogy le kellett rakni a szőnyeget. Egy három órás edzésből 20
perc az elején arra megy el, hogy lerakják a szőnyeget, edzés végén pedig megint elmegy 20
perc azzal, hogy felszedjék a szőnyeget és kivigyék a folyósóra. A másik probléma a média
megjelenési történet. Bármilyen eredményük van, az mindig csak egy leegyszerűsített, néhány
mondatos változatban kerül be az Tolnai Népújságba, holott mindig előre megküldik nekik az
anyagot. A Szekszárdi Vasárnapban pedig az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy akkor
tudtak magukról írni, ha mellette egy fizetett hirdetést is vásároltak. Szakmailag Kaposvárhoz
tartoznak és Kaposváron van egy nagyon jó minta. Kaposváron van egy sportiskola és a
sportiskolán belül az edzők alkalmazottak. Nyilván nem a tanrendben van délelőtt az edzés,
hanem délután. Van birkózó terem, judo terem, ritmikus sportgimnasztika terem. Az edzőknek
az a dolga, hogy a foglalkozásokat tartják ebéd utántól estig és hétvégén kísérik a versenyzőket
a versenyekre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az edzők a sportiskola alkalmazottai?
Szőts Gábor egyesületi elnök: Igen. Tanári fizetést kapnak, biztos egzisztenciájuk van. Ez akár
így az elkövetkezendő tíz évben egy jó ötlet lehetne Szekszárdnak is. Úgy tudja, hogy a judósok
is hasonló problémákkal küzdenek. Amíg nincsen főállású edző, addig a versenyzés,
versenyeztetés hobbi szinten fog menni. Jelenleg a tamási sportegyesület alkalmazottja, de
onnan úgy tud fizetést felvenni, hogy több helyen óraadó. Testnevelő tanárként, mozgás
tanárként, rendvédelmi oktatóként.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tamásiban?
Szőts Gábor egyesületi elnök: Szekszárdon is. Tanít a Waldorf Általános Iskolában, az
Egészségügyi Szakközépiskolában, ami a Szakképzési Központhoz tartozik. Tamásiban a Vályi
Péter Szakképző Iskola rendvédelmi osztályában, a Gyulaji Általános Iskolában
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mozgásterapeutaként. Legalább négy, öt helyen kell dolgoznia, hogy egy havi fizetést fel
tudjon venni. Hétvégén pedig el kell menni a gyerekekkel versenyre, az utazás és a
versenyeztetés költségeit nagy részben a szülők fedezik. Ilyen körülmények között kicsit
lendületét veszti az ember. Ez egy jó megoldás lenne, látja, hogy a kaposváriak ezért
eredményesek, mert van idő mindent normálisan összeszedni. A Birkózó Szövetségnél az
elmúlt évben volt egy váltás, Hegedűs Csaba elnök elhagyta a szövetséget, új vezetés lett és
az új vezetésnek, mint minden sportszövetségnek az a célja, hogy az utánpótlás nevelésbe
nagy energiákat fektessen. A Tamási Sportegyesület 500.000 Ft-ot kapott már az első évben,
a belépéskor, ami viszonylag nagy pénz egy ilyen vidéki egyesületnek és a Szekszárdi
Sportegyesületnek is lehetősége lenne erre, ha lenne terem és sikerülne elindulni ezzel a
dologgal.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Itt az a gond a többi sportággal ellentétben, hogy azt a
termet akkor csak az a sportegyesület használhatná.
Szőts Gábor egyesületi elnök: Kaposváron tartanak testnevelés órákat is a birkózó szőnyeges
teremben, leveszik a cipőt a gyerekek. Egy talpraesett testnevelő tanár végig tudja mozgatni
45 perc alatt egy birkózó szőnyegen is a gyerekeket.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az iskolákat megnézték? Több helyen is vannak kisebb
termek.
Szőts Gábor egyesületi elnök: Az 5-ös és a 4-es iskolát ismeri, ahol vannak kisebb termek.
Érdemes lenne ezen a vonalon elindulni?
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Igen. Ha a testnevelés tanárok vállalnák, hogy ott a
szőnyegen tartsák meg a testnevelés órákat, akkor ez így működhet.
Szőts Gábor egyesületi elnök: A másik probléma a terembérlet. Folyamatosan óriási
terembérletet fizetnek, kivétel a Waldorf Iskola, mert ott tanít és így kedvezményesen kapja
meg a termet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mit jelent, hogy kedvezményesebben?
Szőts Gábor egyesületi elnök: Mivel a mozgásórákat ott tartja, így van egy egyedi megegyezés
köztük, hogy milyen módon támogatják az iskolafenntartó alapítványt. A sportcsarnokból is
azért kellett elmenniük, mert drága volt egy idő után, nagy pénzeket emésztett fel a bérlet.
Ennyit szeretett volna elmondani. Ezek a problémák. A gyerekek nagyon ügyesek, nagyon sok
bajnokságban indulnak és vannak eredményes veterán és felnőtt versenyzőik is. Viszonylag
nagy tagdíjjal dolgoznak a többi sportegyesülethez mérten, 5000 Ft-ot szednek be havonta,
ami kicsit több, mint az átlag. Ahhoz, hogy működni tudjanak ez szükséges, viszont tény, hogy
emiatt kiesnek gyerekek az edzésről. Vannak családok, ahol egy, akár két gyerek is el tudna
jönni edzésre, de a tagdíj problémát jelent. Próbálják ezt valahogy kezelni, de ez egy nagyon
komoly etikai, erkölcsi kérdés, hogy bizonyos gyerekek szüleitől kérnek tagdíjat, másiktól meg
milyen alapon nem. A kötött és szabadfogású birkózás az a terület, ahol be tudnák vonni azt a
réteget, ahol nem feltétlenül tudják kifizetni a szülők a tagdíjat. Vannak ösztöndíjas fiataljaik,
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akik nem fizetnek. A sportiskolát nagyon jó ötletnek tartja. Ez egy speciális iskola, ahol állami
kvótából plusz pénzekhez juthatnak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Úgy tudja, hogy ez már megszűnt.
Szőts Gábor egyesületi elnök: Utánanéz, Kaposváron, hogy működik a sportiskola.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Olyanról tud, ahol szakosztályok vannak, nincsenek külön
egyesületek. Városi sportegyesület van. Ezt majd végig kell gondolni, hogy lehet-e ezzel plusz
támogatást elérni. Egy ilyen lépés mindig ellenállásba ütközik. Végig kell gondolni, hogy jobb
mindenkinek. Hányan vannak összesen?
Szőts Gábor egyesületi elnök: 50-60 fő a létszámuk, de változik. Ebben benne vannak a
gyerekek és a felnőttek is. Ennek 10%-a versenyzik, a többiek tömegsport jelleggel járnak
edzésre. Gyerekeknél sem erőltetik a versenyzést, van, aki csak edzésre jár, alkat kérdése,
hogy ki jut el versenyre. Két edzésük van egy héten, úgy érzi még egy harmadik edzés is
kellene, az bőven elég lenne egy hétre a gyerekeknek, hogy mellette más is működjön és
kiiktassák azt, hogy viszonylag hamar kiégjen az adott sportágban. A másik nem túl szimpatikus
dolog a sportújságírók bűne is egy kicsit, mert vannak bizonyos sportágak, amikben otthon
vannak, és ami nem feltétlenül népszerű sportág Szekszárdon, azzal nem igazán foglalkoznak.
Beszélgettek velük arról, hogy miért nem lehet a Tolnai Népújságban róluk egy hosszabb cikket
megjelentetni, erre azt válaszolták, hogy azért, mert a foci érdekli az embereket. Véleménye
szerint, ha írnának róluk az újságban, talán több embert kezdene érdekelni ez a sportág is.
Még egy utolsó dolog, 2011-ben néhány magyar versenyző veterán eredményeinek
köszönhetően Tamásiban korosztályos világbajnokságot tudtak rendezni 400 versenyzővel a
Vályi Péter Szakközép Iskola sportcsarnokában. Ilyen rangú versenyt Szekszárdra is el lehetne
hozni. Most az úgynevezett combat wrestling fogásnemnek lesz 2016 novemberében
világbajnoksága Tamásiban. Tamási egy kis város Szekszárdhoz képest, mindent meg lehetne
csinálni itt is, amit ott. Tamásiban arra a három napra a város ingyen odaadta a sportcsarnokot,
pénzt nem adott, de a közmunkásokból óriási adminisztrációs segítséget nyújtott. A mentőért
erre a három napra közel 400.000 Ft-ot kellett volna fizetni, de ezt is valahogy sikerült az
önkormányzatnak megoldani. Pont ezek azok a költségek, amik fel tudják borítani egy ilyen
verseny megszervezését.
Zaják Rita bizottsági tag: Tamásiban hogy oldják meg az edzést? Van ott állandó termük?
Szőts Gábor egyesületi elnök: Nem, ott sincs állandó termük, ott is le kell rakniuk a szőnyeget,
viszont ott az önkormányzaton keresztül jóval kedvezőbb feltételekkel kapnak termet. Van egy
iskola, ami visszakerült az önkormányzat kezelésébe és jelképes áron kapják meg ott a termet.
Ott már egy lépésre vannak attól, hogy legyen állandó termük. A sportcsarnok
tornaszobájában vannak.
Zaják Rita bizottsági tag: Ha sikerülne feléleszteni azt az olimpiai birkózásos dolgot, akkor ez
forrásban mennyit jelentene?
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Szőts Gábor egyesületi elnök: Úgy látja, hogy nagyjából, mint Tamásiban. 500.000 Ft az első
évben, a következő évet nem látja, de a többi egyesületet nézve a következő lépcsőfok az 1,5
millió Ft lenne. Ugyanis kötelező versenyek vannak, amiket látogatni kell.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, a határozati javaslat elfogadását.
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 177/2015. (XI. 23.) határozata
a Hikari Aikido Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Hikari Aikido 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 Hikari Aikido Sportegyesületet, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz,
illetve rendezvényeik szervezéséhez.

Határidő:
Felelős:

2015. november 23.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület
működéséről és terveinek bemutatásáról szóló előterjesztés tárgyalásával folytassa munkáját,
mert Paszler József Attila a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület kapcsolattartója az ülésterembe
megérkezett.
5. napirendi pont:
A Szekszárdi Vízmű Sportegyesület működése és terveinek bemutatása
(104 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Gaál Zoltán elnök
Paszler József Attila kapcsolattartó: Sok dolgot tudna elmondani kiegészítésként, de inkább
válaszol a kérdésekre. Nagyon nehéz létezniük, uszoda nincs, edzeni nem igazán tudnak,
vidékre járnak edzésekre. Nem szeretne ebbe belemenni, mert ez egy nagyon összetett, nem
a mai nappal kezdődő probléma.
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Zaják Rita bizottsági tag: Mikor kezdődött ez e probléma az uszoda körül?
Paszler József Attila kapcsolattartó: 2007-ben kezdődött, akkor írtak a polgármester úrnak
egy levelet, ebben tájékoztatták az egyesületükről, pozitívumokról, negatívumokról és arról,
hogy hogy látják ezt az egész helyzetet. Elsősorban uszodát szerettek volna, uszoda,
élményfürdő, wellness sorrendben. Abban a levélben megírták, hogy milyen körülmények
vannak már akkor az uszodában, a karbantartások elmaradnak, minden romokban hever. Ez
egy olyan folyamat, aminek a vége az, hogy az idei évben be kellett zárni az uszodát. Akkor
még a felkészülésükkel nem volt gond, volt uszoda. Már a régi uszoda is kicsinek bizonyult a
200 fős gyerek létszámhoz és az edzéseket nem igazán tudták olyan szinten végezni, ahogy
szerették volna. Volt egy szép, folyamatos fejlődése az egyesületnek, ami aztán 2011-ben
mélypontra került. 2011 volt a csúcs, aztán egy zuhanórepülés kezdődött. Új vezetése lett a
Vízműnek, megnyílt az élményfürdő is. Akkor sokkal súlyosabb problémáik lettek, megszűntek
a reggeli edzések, nem tudták elkezdeni szeptemberben a munkát, volt, hogy csak
októberben. Májusban, júniusban problémát jelentett az élményfürdő megnyitása, a fürdő
zárása. A konditermüket bezárták, ami az uszoda területén volt, azt megszüntették. Nagyon
rossz volt a helyzetük és ezt tetézte az uszoda bezárása, de már előtte is súlyos problémákkal
küszködtek. Azt a struktúrát, amit 2011-ig fenntartottak, illetve amit még ezen túl fejleszteni
szerettek volna teljesen vissza kellett adniuk. Bizonyos csoportot meg kellett szüntetni
helyhiány miatt, a tantervet nem tudták végrehajtani az úszóiskoláknál, a versenyekre nem
tudtak tisztességesen felkészülni. Az úszósport Magyarországon egy nagyon komoly sportág,
nagyon nagy eredményekkel és még a magyar bajnokságokra bekerülni is iszonyatos nagy
edzésmunkát igényel. Ezzel az edzésmunkával az eredményeik visszafejlődtek. 2011-ben az
összes bajnokságon döntősük, országos bajnokuk is volt, a tavalyi évben a 10. helyezettük volt
a legjobb. Teljes a visszafejlődés és ez mind az edzésmunka hiánynak köszönhető. Az idei
évben az uszoda bezárt, meg kellett szüntetni a tömegsport csoportjukat is. Az edzéseket
Bátaszéken tartják, próbálnak kint futni, kondizni, de ez nem elégséges ahhoz, hogy megfelelő
struktúrát és megfelelő eredményeket tudjanak felmutatni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hogy történik a válogatás?
Paszler József Attila kapcsolattartó: A városi kötelező iskolai úszás oktatásból nem
profitálnak. Többek között azért, mert a gyerekek, amikor odakerülnek 2. vagy 5. osztályba,
már idősek az úszósporthoz. Az úszás az egy olyan sportág, ahol nagyon korán el kell kezdeni
a munkát. Csak az, hogy versenyző legyen valaki, az négy évbe telik. Kell két év olyan
alapképzés, ahol megtanulja a négy úszásnemet és utána szakmai vizsgára kell felkészülni,
mert ennek letétele után indulhat csak a gyerek versenyen és akkor kell még egy év, amikor
biztossá válik a tudás, így tulajdonképpen négy év, míg a gyerek el tud kezdeni egyesületnél
úszni. Ez egy előképzés. Az iskolai úszásoktatás ezt nem biztosítja. 5-6 éves korban kezdik az
oktatást. Arra, hogy a gyermek megtanuljon úszni alapszinten, arra az iskolai úszásoktatás
elég, de arra, hogy versenyző váljék belőle, ahhoz speciális képzés és idő kell. A második évben
választják ki a gyerekeket és ajánlják fel a szülőknek az egyesületbe történő átmenetelt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ez a hanyatlás egyértelműen az edzések körülményeinek a
romlásával függ össze?
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Paszler József Attila kapcsolattartó: Nagyon magas %-ban ennek köszönhető. Az egyesületek
életében vannak jobb és gyengébb időszakok. Vannak ügyes gyerekek, akikből ki lehetett
volna hozni többet. Nem csak az uszoda hiánya a gond, de az uszoda megléte alapfeltétel
lenne. Emellett minden más probléma eltörpül.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szekszárd Város Úszósportjáért Alapítványról kérdezi.
Paszler József Attila kapcsolattartó: Nagyon régen szülői kezdeményezésre alakult abból a
célból, hogy az egyesület működése biztosított legyen, mert akkoriban anyagi szempontból
nem állt jól az egyesület. Az ebből befolyt pénzt fel tudták használni felszerelés vásárlásra,
táboroztatásra és az egyesület gyerekeinek versenyeztetésére. Nem nagy összegről van szó,
éves szinten 200.000 Ft bevételük van.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bérleti díj fizetés az most hogy oldódik meg?
Paszler József Attila kapcsolattartó: Bátaszékre kedvezményes belépőt, bérletet vesznek, a
főiskolán pedig egy szerződést kötöttek, óránként 2000 Ft-os pályabérletre.
Zaják Rita bizottsági tag: A 2007-es levélre érkezett-e válasz? A „Minden Gyermek Tanuljon
Meg Úszni” országos programhoz van valami féle infrastruktúra is? Jár ez forrás többlettel?
Paszler József Attila kapcsolattartó: Konkrétan nem emlékszik, hogy milyen levél érkezett rá,
de az eldöntött tény volt, hogy élményfürdő építés lesz és ez is lett. Itt a levél, bármikor meg
lehet nézni. Eredetileg arról is szó volt, hogy négy pályás 25m-es, 6 pályás 25m-es medence
építés lesz. A levélben elmondták, hogy ez visszafejlődés lenne a régi uszodához képest. Azt
javasolták, hogy 8 pályás 50m-es medence kellene vagy legalább olyan szintű medence, mint
ami a mostani tervekben is szerepel, ami aztán a vízilabda miatt újból 33x25m-es lett. Ez
vízfelületben növekedést jelentett. Ebből a szempontból volt értelme a levélnek. De nem ez
volt az egyedüli levél, amiben megkeresték a polgármester urat, 2012-ben is írtak egy levelet,
amikor ezeket a problémákat megint tapasztalták. A polgármester úr fogadta őket, teljes
támogatásáról biztosította az egyesületet. Olyan kérdésekkel keresték meg, hogy van-e
egyáltalán létjogosultsága a szekszárdi úszósportnak, mert ha nincs, akkor az egésznek nincs
értelme. Akkor beszélték meg a vízilabda beindítását is, de uszoda nélkül ez nehezen működik.
A tervek megvannak és megvan a koncepció, csak nincs meg még az uszoda. Ebben a levélben
csak egy mondatos utalás volt az uszoda állapotára. Ez egy 3-4 oldalas levél volt, ami sok
mindenről szólt, de főleg arról, hogy az uszoda élvezzen prioritást az élményfürdővel szemben.
A második kérdésre a válasza, hogy nem ismeri annyira a programot, pályáztak a sportág
fejlesztési programban úszásoktatással kapcsolatos dolgokra. Náluk az úszásoktatás az egy
kiemelkedő, példaértékű dolog. Elbukták ezt a pályázatot, mert abban az évben, amikor a
pályázatot kiírták, a pályázat elnyerésének feltétele az volt, hogy legalább tíz gyereknek kellett
volna indulnia az országos bajnokságon. Ez 2013-ban volt, de a felkészülés hiánya miatt és
anyagi okokból nem indított gyerekeket az országos bajnokságon. Utána jött ki ez a pályázat
és így már a feltételeknek nem feleltek meg és így nem kerültek bele ebbe a programba.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, a határozati javaslat elfogadását.
További 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 178/2015. (XI. 23.) határozata
a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület működésének és terveinek
bemutatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárdi Vízmű 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 Vízmű Sportegyesületet, hogy a
jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2015. november 23.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök javasolja, hogy a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület
működéséről és terveinek bemutatásáról szóló előterjesztés a bizottság következő ülésén
kerüljön megtárgyalásra.
6. napirendi pont:
Módosítási javaslat a Mecénás Tehetséggondozó támogatásra beérkező pályázat
elbírálására
(108. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
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.
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 179/2015. (XI. 23.) határozata
Módosítási javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra
beérkező pályázat elbírálására
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keret
ünnepélyes díjátadóra elkülönített keretből az alábbi diákokat
támogatja:
- Pázmándi Patrik (Szekszárdi Garay János Gimnázium 12.b) – 11.000-, Ft
- Csontos Gábor (Szekszárdi Garay János Gimnázium 10.a) – 15.000-, Ft

2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére és a támogatási összegek
átutalására.
Határidő: 2015. november 23.
2. pont tekintetében 2015. december 15.
Felelős: az 1. pont tekintetében Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
a 2. pont tekintetében dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető
7. napirendi pont:
A Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesület támogatási kérelme a 2016. évi FITT Nap
megrendezésére
(109. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: 130.000 Ft-tal javasolja támogatni a Szekszárdi FITT Fiatalok
sportegyesület FITT Nap eszközbérlését és gyermekfoglalkozó és műsorvezetési díját.
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 180/2015. (XI. 23.) határozata
A Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesület támogatási kérelme a 2016.
évi FITT Nap megrendezésére
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárdi FITT Fiatalok sportegyesület FITT Nap
eszközbérlését és gyermekfoglalkozó és műsorvezetési díját 130.000-,
Ft összeggel támogatja 2015. évi Sportcélú Tartalékkeret terhére.
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2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatási összeg átutalására.
Határidő:

2015. november 23.
2.pont tekintetében: 2015. december 31.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2.pont tekintetében: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

8. napirendi pont:
Javaslat a Kerekes Tenisz Sportegyesület elszámolási határidejének módosítására
(110. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
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.
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 181/2015. (XI. 23.) határozata
a Kerekes Tenisz Sportegyesület elszámolási határidejének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárdi Kerekes Tenisz Sportegyesület
(VI.267-2/2015.) kérelmére a 2015. évi Sportkereten elnyert
összeg (50.000 Ft) felhasználási határidejét 2016. április 30-ig,
elszámolási
határidejét
pedig
2016.
május
31-ig
meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2015. november 23.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület Sportkereten elnyert összeg felhasználásának
módosítására
(111. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
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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.
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 182/2015. (XI. 23.) határozata
a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület Sportkereten elnyert összeg
felhasználásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület (VI.2842/2015.) kérelmére hozzájárul, hogy az egyesület az elnyert
összeget (250.000 Ft) a működésre, medence bérlési díj
fedezésére fordítsa.
Határidő:
Felelős:

2015. november 23.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Szekszárdi Csoportjának kérelme a
„Szegények karácsonya” gyűjtési akciójának támogatására
(112. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tavaly is 275.000 Ft támogatást kaptak. Javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
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 183/2015. (XI. 23.) határozata
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Szekszárdi
Csoportjának kérelme a „Szegények karácsonya” gyűjtési akciójának
támogatására
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli
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Régió Szekszárdi Csoportjának „Szegények karácsonya” gyűjtési
akcióját 275.000-, Ft összeggel támogatja 2015. évi Tartalékkeret
terhére.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatási összeg átutalására.
Határidő:

2015. november 23.
2.pont tekintetében: 2015. december 15.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2.pont tekintetében: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója 2015-2020.
(261. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Sehol nem talált utalást arra, hogy a kérdőívek
kitöltése mikor történt.
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: 2013-ban.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Ez benne van valahol?
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Nincsen.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Javasolja ezt beírni. Itt nem lehet hivatkozni arra,
hogy ezek abszolút friss adatok. Módszertanilag bármilyen felmérés készül, a felmérés
időpontját rögzíteni kell, igazság szerint minden táblázathoz, de ha egységes anyag van, akkor
egyszer is elég.
Zaják Rita bizottsági tag: Hogy született meg a koncepció? Az együttműködési megállapodás
alá van írva? Ha igen, akkor hogy történhet meg, hogy nem látta még eddig? Hol kellett volna
ezzel találkoznia?
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: A kutatást a Székesfehérvári ECHO Innovációs
Műhely végezte. Ők készítették az előző ifjúsági koncepció kutatását is. Középiskolákban
internetes kérdőív segítségével gyűjtötték és dolgozták fel az adatokat és készítették el magát
az anyagot, amit átküldtek nekik. Ezzel kapcsolatban 2014 tavaszán szerveztek egy előadást,
ahol bemutatták a kutatási anyagot és így az iskolák értesülhettek az eredményekről. Magát a
helyzetelemzést erre építette fel több kollega segítségével.
Zaják Rita bizottsági tag: Milyen eredményekről lehet beszámolni?
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Majnay Gábor osztályvezető: Az az elképzelésük, hogy ha elfogadásra kerül, akkor az Ifjúsági
Érdekegyeztető Tanács is fogja ezt tárgyalni és azt szeretnék, hogy érkezzenek be erre
javaslatok és egy ütemtervet dolgozzanak ki, mert ez így eddig hivatalosan nem volt. Ha van
ütemterv, akkor talán kézzelfoghatóbb az, hogy felelősökkel bizonyos területeket kiemelve
előre jussanak. Lejárt a diákönkormányzat mandátuma, most decemberben tervezik a
választást.
Zaják Rita bizottsági tag: Az Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács ülése nyilvános?
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Igen, holnap lesz az ülés.
Majnay Gábor osztályvezető: A második kérdésre válaszolva, az önkormányzati osztály
készítette elő az együttműködési megállapodást. Képviselő asszony rendelkezésére bocsátja.
Zaják Rita bizottsági tag: Ha a közgyűlés elfogadta, akkor az ő hibája, hogy nem találkozott
ezzel. Mikor fogadta el a közgyűlés?
Majnay Gábor osztályvezető: Szeptember végén.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 184/2015. (XI. 23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójáról 20152020.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági
Koncepciója 2015-2020.” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2015. november 25.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
12. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására
(105. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Kar 200.000 Ft támogatást kért egy kiadványra. Mennyibe kerül a kiadvány?
Költségvetést mellékeltek hozzá?
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Nem mellékeltek hozzá
költségvetést.
Majnay Gábor osztályvezető: 500.000 Ft-ot mondott neki a dékán helyettes asszony, hogy
közel ennyibe kerül a kiadvány.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság 150.000 Ft összegű
támogatásban részesítse a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kart. A
második kérelem a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör kérelme, 200.000 Ft
támogatást kért. Javasolja, hogy a bizottság a kért összeggel támogassa a kérelmezőt. A
következő kérelem a Magyarországi Német Színház és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
kérelme, az „Egyasszony” regényből készült monodráma szekszárdi ősbemutatójára 200.000
Ft támogatást igényelt. Javasolja, hogy a bizottság 150.000 Ft támogatásban részesítse a
kérelmezőt. A negyedik kérelem a Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző
Iskolája és Kollégiumától érkezett, 30.000 Ft támogatást kért, minden évben szoktak kérni,
minden évben meg is kapják ezt az összeget. Javasolja, hogy támogassa a bizottság a kérelmet.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Az ehhez a napirendi ponthoz
felvett kérelem a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolától érkezett, az Esztergomi Babits
Mihály Általános Iskola tanári karának fogadási költségeihez kért 30.000 Ft támogatást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság 30.000 Ft-tal támogassa a
kérelmezőt.
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 185/2015. (XI. 23.) 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:
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Sorszám

Kérelmező/javaslattevő
Iktatószám

Tárgy (támogatandó cél)

1.

PTE Kultúratudományi,
Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Kar
(KPVK)
VI.524/2015.
Szekszárd-Újvárosi Római
Katolikus Társaskör
VI.526/2015.
Magyarországi Német
Színház( DBU) és a
Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár
VI.527/2015.
Szekszárdi Szakképzési
Centrum Szent László
Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
VI.528/2015.
Szekszárdi Babits Mihály
Általános Iskola
IV.531/2015.
Összesen:

Szekszárd város néprajzi, kulturális
sokszínűségét, értékeit is bemutató TOLNA
NÉPE (magyar, angol, német nyelvű) kiadvány
szerkesztési, tördelési és nyomdai költségeinek
támogatása
A társaskör 70 év feletti tagjai számára
karácsonyi ajándékcsomagok osztása

2.

3.

4.

5.

Péterfy-Novák Éva „Egyasszony” nagysikerű
regényéből készült monodráma szekszárdi
ősbemutatója decemberben a Magyarországi
Német Színházban
A Szent László Szakképző Iskola történelem
munkaközössége által megrendezendő Szakály
Ferenc Történelmi Emlékverseny dologi
költségeinek támogatása
Az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola
tanári kara fogadása költségeinek támogatása

Megítélt
támogatás
Ft
150.000.-

200.000.-

150.000.-

30.000.-

30.000.560.000.-

2.
A Humán Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodások elkészítésére és a támogatási
összegek átutalására.
Határidő: 1. pont tekintetében: 2015. november 23.
2. pont tekintetében: 2015. december 21.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető
13. napirendi pont:
A Mészöly Miklós Emléknap meghívójának nyomdai költségeire adott ajánlat elfogadásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A Mészöly Miklós Emléknap
meghívóinak elkészítésére a legkedvezőbb árajánlat 57.150 Ft volt. Ez 600 db meghívó
elkészítését jelenti.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
”Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Mészöly
Miklós Emléknap meghívójának nyomdai költségeire 57.150 Ft-ot biztosít a Bizottság 2015. évi
Tartalék keretének terhére.”
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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 186/2015. (XI. 23.) határozata
a Mészöly Miklós Emléknap meghívójának nyomdai költségeire
adott ajánlat elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Mészöly Miklós Emléknap meghívójának
nyomdai költségeire 57.150 Ft-ot biztosít a Bizottság 2015. évi
Tartalék keretének terhére.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 10 óra 15 perckor berekeszti.
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
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