SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 125-13/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2015. szeptember 7-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális
Központ- Remete termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Papp Máté bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok
referense.
A jegyző megbízásából:
Meghívott:

Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető.
Piros László az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke,
Alexandra Manea a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke,
Steig Csaba kuratóriumi tag,
Csillag Balázs ügyvezető igazgató.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 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 6 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a napirendek sorrendjének módosítását.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 10. napirendi pontot tárgyalják elsőként.
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Az elnök szavazásra teszi fel a napirend sorrendjére vonatkozó módosító javaslatot, amelyet
a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:

Napirend
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportcsarnok teremhasználatára vonatkozó tájékoztatás és kérelem
(15elot75 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
2. napirendi pont:
Beszámoló az Alisca Nyilai Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(15elot72 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Piros László elnök
3. napirendi pont:
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület Lőtérhasználatra vonatkozó kérelme
(15elot73 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
4. napirendi pont:
Beszámoló a Tolnai Tájak Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(15elot77 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Alexandra Manea elnök
5. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület támogatási kérelme a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat működési
támogatására
(15elot78 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület támogatási kérelme a Divízió II.
Magyar Bajnokság döntője utazási költségeinek támogatására
(15elot79 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület 2015. évi Ifjúsági Keretből kapott összeg felhasználási és
elszámolási határidejének módosítása
(15elot74 sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
A Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület 2015. évi Sportkeretből kapott összeg
felhasználásnak módosítása
(15elot80 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Bau 41. Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny rendezéséről
(15elot76 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Csaba kuratóriumi tag
10. napirendi pont:
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola 2015. évi Tartalékkeretből kapott összeg
elszámolási határidejének módosítása
(15elot81 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
11. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesületnek a Kulturális Támogatási Keretből nyújtott támogatás
felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(15elot70 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
12. napirendi pont:
A Víz’P’Art Közalapítvány Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíjra vonatkozó támogatási
kérelme
(15elot71 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
13. napirendi pont:
Javaslat a 2015. évi Civil Keret felosztására
(15elot69 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
14. napirendi pont:
Tájékoztató a 2014/2015. nevelési év munkájáról
(15elot82 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

1. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportcsarnok teremhasználatára vonatkozó tájékoztatás és kérelem
(15elot75 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az összegek megadásakor az 5000Ft/hó és az
1000Ft/alkalom az fejenként értendő?
Csillag Balázs Ügyvezető igazgató: Igen. Elmondja, hogy az asztalitenisz termet minden
egyesület térítésmentesen használhatta az elmúlt 20 évben. Igazából három szervezetről van
szó, a Szekszárdi Asztalitenisz Club, a Fáklya SE és a Szabadidős Sport Egyesület, akik megadott
óraszámban használhatták ezt a termet. Lassan két éve a terem teljesen fel lett újítva,
minőségi előrelépés történt. Indokolttá vált, hogy a jelenlegi helyzeten változtasson. Ami
fontos, hogy a város sportkoncepciója készítése során is téma volt az ingyenes teremhasználat
és az egyértelműen fogalmaz, szabadidősport végezhető egyénileg vagy szervezett keretek
között, ekkor általában a sportszolgáltatásért az egyén fizet. Ha arról van szó, hogy mi a város,
vagy a város fenntartásában álló Sportközpont Kft feladata, azt gondolja, hogy a város feladata
az utánpótlás és a gyermeksport fenntartása, és működtetése. Szabadidősport esetén, amit a
város tehet az az, hogy a szükséges infrastruktúrát biztosítja a lehető legmagasabb
színvonalon. A térítésmentes használatot semmi sem indokolja. Nem csak az asztaliteniszről
van szó, más termek esetében is változtatott a használati renden.
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Milyen támogatást kaphat egy
egyesület a szövetségtől?
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Nem tudja, hogy az AC tagja-e a szakszövetségnek. A civil
támogatási rendszer átalakult, nem ismeri a feltételeket.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A teniszező felnőttek évi több százezer forint bérleti
díjat fizetnek azért, hogy korlátlanul le tudjanak menni a pályára. Azzal, hogy egyesületet
alapítanak a felnőtteknek, attól még fizetni kell.
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Ezzel a témával kapcsolatban már sok vita volt, de nagy
vonalakban neki is ez a véleménye.
Zaják Rita bizottsági tag: Ezek a sportolók fizetnek tagdíjat, és ha igen akkor ezt az összeget
hogyan kalkulálták ki?
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Az 1000 Ft/alkalom/fő azért lett ennyi, mert nagyon
kevesen vannak, akik csak havi egy alkalommal jönnek. Próbálják a rendszeres használókat
előnyben részesíteni. Egy külső céggel készítettek egy önköltség számítási szabályzatot. Ez
alapján ennek a teremnek az önköltségi ára 3000 forint volt, amit akkor meghatároztak. Az
ezek után történt felújítások miatt lett az ár magasabb. A SZAC mint kiemelt egyesület, az
edzésekért nem fizet, korábban semmiért sem fizetett, de most már ott tartanak, hogy minden
másért igen. Azt tudni kell, hogy a terem felújítását a SZAC elnöke, és fő támogatója
finanszírozta.
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Született megállapodás erről, vagy amit
ráköltöttek azt „lelakhatják”?

4

Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Jogos a kérdés, van költségvetés és számlák is, az elnökkel
már szóban egyeztetett, de még megállapodás nem született. A város vagyonában ez a
felújítás összegszerűen még nem látszik.
Nepp Péter bizottsági tag: Az intézmények tornatermei is ki vannak használva és nem ingyen.
Zaják Rita bizottsági tag: Az elutasítottság aránya az összes közül mennyi?
Majnay Gábor osztályvezető: Nem volt elutasítás. Kompromisszumos megoldást kell találni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javaslata, hogy a minimum összeget kapják meg, tehát 50
000 Ft-ot a Tartalék Keretből.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 124/2015. (IX. 7.) határozata
A Szekszárdi Sportcsarnok teremhasználatára vonatkozó
tájékoztatás és kérelem
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága elfogadja a Szekszárdi
Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
teremhasználatra vonatkozó tájékoztatóját.
2. A Bizottság a Tolna Megyei Szabadidős Sportegyesület
kérelmét a Szekszárdi Sportcsarnok V. számú
edzőtermének használatára vonatkozóan 2015. július 5.
és 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan
50.000 Ft összeggel támogatja a Bizottság Sportcélú
Tartalékkerete terhére.
3. A Bizottság felkéri a Tolna Megyei Szabadidős
Egyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan keressen
pályázati
lehetőségeket
működésükhöz,
illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
4. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás előkészítésére, valamint a támogatási
összeg átutalására.
Határidő: 2015. szeptember 7.
4. pont tekintetében: 2015. október 31.
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Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. pont tekintetében:
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

2. napirendi pont:
Beszámoló az Alisca Nyilai Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(15elot72 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Piros László az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi az a 3D-s verseny? Hány éves korban lehet ezt a
sportot elkezdeni?
Piros László az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: Nem táblára lőnek, hanem figurákra. 6
éves kortól ajánlott elkezdeni, amikor már a gyerekek jobban tudnak összpontosítani.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Gratulál az elért eredményekhez, és további sikeres munkát
kíván.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 125/2015. (IX. 7.) határozata
Beszámoló az Alisca Nyilai Íjász Egyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága az Alisca Nyilai Íjász
Egyesület 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 az Alisca Nyilai Íjász Egyesületet, hogy
a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 7.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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3. napirendi pont:
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület Lőtérhasználatra vonatkozó kérelme
(15elot73 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Történt valami változás a Balogh László féle ügyben?
Piros László az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: Kérelmet adtak be a lőtér további
használatára. Karbantartást is kértek és a 2. szektor használatát is igényelték, hiszen az
egyesületük létszáma már meghaladta a 75 főt, és így az íjászat edzéseket a nagy létszám miatt
külön kell bontani.
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: A karbantartás és az állagmegóvás a Balogh László
feladata, hiszen ennek fejében ingyen lakik az ingatlanban, de ezeket a munkákat nem végzi
el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni egy második
és harmadik ponttal. 2. pont: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a szerződés
felülvizsgálatára és a szerződésben megfogalmazottak betartatására. 3.pont: Kéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a területen a löszfal miatti földcsuszamlás okozta balesetveszélyt
megszüntetni szíveskedjen.
Az elnök szavazásra teszi fel a 2. és 3. ponttal kiegészített határozati javaslatot, amelyet a
bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 126/2015. (IX. 7.) határozata
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület Lőtérhasználatra vonatkozó
kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága javasolja a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságnak, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az Önkormányzat
az Alisca Nyilai Íjász Egyesület részére az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, Szekszárd, belterület 7605 hrsz-ú
8400 m2 alapterületű
„gazdasági épület, udvar, lőtér”
megnevezésű ingatlanból, további egyeztetés alapján a
megállapított ingatlan részt edzés és versenygyakorlatok
végrehajtásának céljából határozott időre térítésmenetesen
bérbe adja.
2. A Bizottság felkéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a 2010.
április
6–án
kötött
lőtérhasználati
megállapodás
felülvizsgálatára, melynek melléklete a 83/2012.(V.30.) HB
határozat.
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3. A Bizottság felkéri továbbá a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot Balogh László úrral a Lőtér gondnoki teendőinek
ellátásra 2011. augusztus 25-én kötött megállapodás
felülvizsgálatára.
4. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a Lőtér főépületében a csapadékos
időjárás miatt leomlott föld eltávolítására és a balesetveszély
elhárítására.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Kővári László elnök
Märcz László igazgatóság vezető

4. napirendi pont:
Beszámoló a Tolnai Tájak Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(15elot77 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Alexandra Manea a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke
Alexandra Manea a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke: Ismerteti az egyesület eredményeit.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Gratulál az eredményekhez, és további sikeres munkát
kíván.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 127/2015. (IX. 7.) határozata
Beszámoló a Tolnai Tájak Íjász Egyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Tolnai Tájak Íjász
Egyesület szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett
munkáját és a jövőre vonatkozó tervek megvalósításához
sok sikert kíván.
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3. A Bizottság felkéri a Tolnai Tájak Íjász Egyesületet, hogy a
jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 7.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület támogatási kérelme a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat működési
támogatására
(15elot78 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 128/2015. (IX. 7.) határozata
A Polip Ifjúsági Egyesület támogatási kérelme a Szekszárdi
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatására
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Polip Ifjúsági
Egyesület
által
koordinált
Szekszárdi
Ifjúsági
Önkormányzat működési költségeit 150.000-, Ft
összeggel támogatja a Bizottság 2015. évi Tartalékkerete
terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás előkészítésére és a támogatási összeg
átutalására.
Határidő: 2015. szeptember 7.
2. pont tekintetében:

2015. október 31.

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

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület támogatási kérelme a Divízió II.
Magyar Bajnokság döntője utazási költségeinek támogatására
9

(15elot79 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy 120 000 Ft támogatást biztosítson a
bizottság az egyesület részére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 129/2015. (IX. 7.) határozata
A Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület
támogatási kérelme a Divízió II. Magyar Bajnokság döntője
utazási költségeinek támogatására
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület utazási
költségeit a Divízió II. Magyar Bajnokságra 120.000 Ft
összeggel támogatja a Bizottság 2015. évi Sportcélú
Tartalékkerete terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás előkészítésére és a támogatási összeg
átutalására.
Határidő: 2015. szeptember 7.
2. pont tekintetében:

2015. október 31.

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

7. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület 2015. évi Ifjúsági Keretből kapott összeg felhasználási és
elszámolási határidejének módosítása
(15elot74 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 130/2015. (IX. 7.) határozata
A Polip Ifjúsági Egyesület 2015. évi Ifjúsági Keretből kapott
összeg felhasználási, és elszámolási határidejének módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Polip Ifjúsági Egyesület (VI.312-2/2015.)
kérelmére a szerződésben foglaltak alapján a felhasználási időt
2015. szeptember 30-ig, elszámolási határidőt 2015. október 31ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 7.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
A Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület 2015. évi Sportkeretből kapott összeg
felhasználásnak módosítása
(15elot80 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 131/2015. (IX. 7.) határozata
A Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület 2015. évi
Sportkeretből kapott összeg felhasználásnak módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi Atlétikai
Klub Sportegyesület (VI.273-2/2015.) kérelmére
támogatja, hogy az elnyert összeget (100.000 Ft) az
előterjesztésben szereplő költségvetés szerint a Mezei
Futó Magyar Liga második fordulójának megrendezésére
fordítsa.
2. A bizottság az összeg felhasználásának idejét 2015.
november 14-re, elszámolási határidejét pedig 2015.
december 14-re módosítja.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 7.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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9. napirendi pont:
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola 2015. évi Tartalékkeretből kapott összeg
elszámolási határidejének módosítása
(15elot81 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 132/2015. (IX. 7.) határozata
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola 2015. évi
Tartalékkeretből kapott összeg elszámolási határidejének
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárdi Baka István Általános Iskola
(VI.245-2/2015.) kérelmére a szerződésben foglaltak alapján az
elszámolási határidőt 2015. október 30-ig meghosszabbítja,
továbbá hozzájárul, hogy az iskola a támogatás összegéből 5190
Ft-ot a Baka hét rendezvényeire fordítson.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 7.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesületnek a Kulturális Támogatási Keretből nyújtott támogatás
felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(15elot70 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 133/2015. (IX. 7.) határozata
A Polip Ifjúsági Egyesületnek a Kulturális Támogatási Keretből
nyújtott támogatás felhasználási és elszámolási határidejének
módosítása
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága Letenyeiné Mráz Márta elnök kérelmére a
Polip Ifjúsági Egyesületnek a Kulturális Támogatási Keretből
elnyert támogatás („Multikulturális hét”) VI. 218-2/2015. számú
támogatási megállapodásában szereplő felhasználási határidőt
2015. szeptember 30-ig, az elszámolási határidőt pedig 2015.
december 31-ig meghosszabbítja.
Határidő:

2015. szeptember 7. és
2015.december 31.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Pál József igazgatóság vezető

11. napirendi pont:
A Víz’P’Art Közalapítvány Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíjra vonatkozó támogatási
kérelme
(15elot71 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Kiegészítésként elmondja, hogy a
Közalapítvány évi rendszerességgel kérné a támogatást, a határozati javaslatba viszont 2015.
évi támogatásként került bele.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 134/2015. (IX. 7.) határozata
A Víz’P’ Art Közalapítvány Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíjra
vonatkozó támogatási kérelme
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Víz’P’ Art Közalapítvány által
a 2015. évben kiadandó Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíjhoz
150.000 Ft-tal járul hozzá a Bizottság 2015. évi Tartalékkerete
terhére.
2.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatási összeg átutalására.
Határidő: 2015. szeptember 7.
2. tekintetében: 2015.szeptember 18.
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Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

12. napirendi pont:
Javaslat a 2015. évi Civil Keret felosztására
(15elot69 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Az előző évekhez képest idén
érkezett be a legtöbb pályázat, szám szerint 75 darab. A pályázatoknál az alapítványi
támogatásokról a Közgyűlésnek van hatásköre dönteni. 55 pályázat van, amiről most a
bizottságnak döntenie kell. A benyújtott pályázatok, hiába volt hosszú idő a beadásra,
hiányosak voltak, pedig a pályázat kitöltése nem volt bonyolult. Nemcsak formai, hanem
tartalmi hibákat is tartalmaztak. A táblázatban a 30. sorban van egy megjegyzés, ennél a
szervezetnél elnökváltás miatt a NAV igazolás hiányzik, de az elnökváltásról szóló igazolás
csatolva van. Kéri a bizottságot, hogy ezt figyelembe véve, támogassa a javasolt összeget.
Mind a 75 pályázat formailag és tartalmilag is megfelel, támogatásra jogosultak. Nem kizárólag
a pályázati anyag és annak tartalma volt a meghatározó az összeg megítélésekor. Az eltérő
összegek abból származnak, hogy egyes szervezetek éves működésének a 70%-a lehetett
maximum, minimum 30% önrész kell. Ezért szinte mindenkinek volt lehetősége a 200 000 Ftot megpályázni. Érvényt kellett szerezni a kiírási pontjainknak és a bizottság által eddig tett
ígéreteknek. Az egyik nagyon fontos szempont az volt a differenciálásnál, hogy a városban
betöltött hasznosságán túl az eddig kapott támogatásokat is figyelembe kell venni, illetve a
más szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés is szempont volt.
A bizottság felfüggeszti a 12. napirendi pont tárgyalását, és a 13. napirendi pont tárgyalásával
folytatja tovább a munkáját, tekintettel arra, hogy Steig Csaba elnök az ülésterembe
megérkezett.
13. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Bau 41. Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny rendezéséről
(15elot76 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Csaba kuratóriumi tag
Steig Csaba kuratóriumi tag: A minőségre törekszik, a magas színvonalra és állandó probléma
ennek a biztosítása, hiszen nemzetközi versenyről van szó. Jó lenne a következő évben is
hasonlóan megrendezni, és egy ekkora mértékű támogatást szeretne a várostól és a
szövetségtől is. A verseny szervezésében az eredmények feldolgozásának rendszerén még
javítani kell.
Zaják Rita bizottsági tag: Másik szekszárdi kerékpáros egyesület is indult a versenyen?
Steig Csaba kuratóriumi tag: Igen, nekik a nevezési díj felét kellett fizetni.
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Takács Zoltán bizottsági tag: Nagyon jó ötletnek tartja, hogy a Pünkösdi Fesztivállal egy időben
került megrendezésre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni egy második
és harmadik ponttal. 2. pont: A bizottság felkéri az Alapítványt, hogy már most kezdje meg az
MKSZ-el a tárgyalásokat az úti kategóriás verseny tekintetében. 3. pont: A bizottság gratulál a
rendezvény szervezéséhez és gratulál további munkájához.
Az elnök szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 135/2015. (IX. 7.) határozata
Szakmai beszámoló az Alisca Bau 41. Gemenci Nagydíj
Kerékpárverseny rendezéséről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Gemenci Nagydíjért
és
a
Tehetséges
Kerékpárosokért Közhasznú
Alapítványnak az Alisca Bau 41. Gemenci Nagydíj
rendezéséről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság gratulál az alapítványnak a rendezvény
szervezéséhez és sok sikert kíván további munkájához.
3. A Bizottság felkéri az alapítvány elnökét, hogy a Magyar
Kerékpáros Szövetség vezetésével vegye fel a kapcsolatot
annak érdekében, hogy a Gemenci Nagydíjat 2016. évben
UCI2.2 kategóriás versennyé tudják emelni.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 7.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

A bizottság a 12. napirend pont tárgyalásával folytatja a munkáját.
- Javaslat a 2015.évi Civil Keret felosztására.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Feltűnő volt, hogy a 75 pályázó közül 60 pályázott a
maximum összegre. Javaslatot tesz a bizottságnak a támogatások mértékére.
Takács Zoltán bizottsági tag 10 óra 45 perckor elhagyja az üléstermet. A bizottság létszáma 5
fő, a bizottság határozatképes.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 136/2015. (IX. 7.) határozata
a 2015. évi Civil Keret felosztásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Civil Keretre beérkezett
pályázatokat a határozat 1. sz. melléklete szerint részesíti
támogatásban.
2.
A Bizottság az alapítványok által benyújtott pályázatokat
- összesen 1.640.000 Ft értékben – a határozat 2. sz. melléklete
szerint javasolja támogatni a közgyűlésnek.
3.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére és a támogatások átutalására.
Határidő:

2015. szeptember 7.
3. pont tekintetében: 2015. szeptember 25.,
2015. október 31.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

14. napirendi pont:
Tájékoztató a 2014/2015. nevelési év munkájáról
(15elot82 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A roma mentor program fizetős? A
közfoglalkoztatáson keresztül is lehetne olyan személyeket találni, akik segítik a munkájukat.
Majnay Gábor osztályvezető: A Munkaügyi Központon keresztül szervezik, a roma
mentoroknak meg van a végzettségük.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ez a tavalyi tanév értékelésének összefoglalása. Születtek a
problémákra megoldások?
Majnay Gábor osztályvezető: A problémákkal most kell foglalkozni, az intézményvezetőket
meg lehet hallgatni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A továbbképzésekkel kapcsolatban történt valami, nagyon
sok féle továbbképzési programot látott a tájékoztatóban?
Majnay Gábor osztályvezető: A továbbképzések összegeit a költségvetésbe be kell építeni.
Kellett egy ütemtervet készíteni a továbbképzésekkel kapcsolatosan.
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Zaják Rita bizottsági tag: Ezek a továbbképzési programok a mindenkori kormány által
jóváhagyott képzések.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A felvetett problémákra megoldást kell találni.
A bizottság a tájékoztatót - határozathozatal nélküli - tudomásul vette.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a bizottság rendkívüli ülését 11 óra
30 perckor berekeszti.

K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Varga Katalin
jegyző

Feri Blanka
jegyzőkönyvvezető
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