SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/77/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2018. január 22-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Műszaki Tárgyalójában megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Máté István bizottsági tag
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag
Takács Zoltán bizottsági tag
Nepp Péter bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag
Pap Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Szélné Bajor Ágnes a Dynamic Triatlon Club egyesület
elnöke
Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület
elnöke
Szabó Ferenc a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball
Sportegyesület elnöke

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. Boldog új esztendőt kíván
mindenkinek. Javasolja, hogy a bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

1
0122jkv

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Zaják Rita bizottsági tag jelezte, hogy intézményvezetőként
félévkor nagyon sok munkája van, ezért nem tud részt venni az ülésen, de a bizottság
határozatképtelensége esetén számíthatnak rá a többiek. Indokoltnak tartja a távolmaradást.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Dynamic Triatlon Club egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szélné Bajor Ágnes a Dynamic Triatlon Club egyesület elnöke
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület
működéséről és terveinek bemutatásáról
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szabó Ferenc a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület lakáskérelme
(1. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
5. napirendi pont:
Sport- és ifjúsági egyesületek 2017. évi Ifjúsági-és sportkeret pályázat elszámolásával
kapcsolatos módosítási kérelmek
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
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6. napirendi pont:
A 2018. évre tervezett Sport- és Ifjúsági Eseménynaptár megtárgyalása
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
A Hiszek Benned Sport Program I. alprogram II. ütem pályázat megvalósításának eredménye
(12. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2017. évi tevékenységéről
(8. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
9. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott támogatás visszafizetési
határidejének meghosszabbítási kérelme
(17. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
10. napirendi pont.
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosítására
(14. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
11. napirendi pont.
Az óvodák nyári nyitvatartásának rendje
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
12. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. IV. negyedév)
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
____________________________________________________________________
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1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Dynamic Triatlon Club egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szélné Bajor Ágnes a Dynamic Triatlon Club egyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Dynamic Triatlon Club egyesület elnökét.
Elmondja, hogy tavaly nem került a bizottság napirendjére az egyesület működéséről és
terveiről szóló beszámoló, ezért az előterjesztés a 2016. évi beszámolót tartalmazza.
Megkérdezi az egyesület elnökétől, hogy a 2017. évi beszámoló elkészült-e már?
Szélné Bajor Ágnes, a Dynamic Triatlon Club egyesület elnöke: Még nem, de amint elkészül,
behozza a hivatalba.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban olvasta, hogy az egyesület
versenysportban érdekelt. Ez mit jelent? Ettől függ a támogatás mértéke?
Szélné Bajor Ágnes, a Dynamic Triatlon Club egyesület elnöke: Magyarországon van
szabadidő sport és versenysport is. Az egyesület egy országos szövetséghez tartozik, amely
szövetség országos bajnokságokat rendez a saját versenyrendszerében. Sokan a
versenysportot az olimpiával azonosítják, de ez nem így van. A versenysport az országos
bajnokságokon való részvételt jelenti. Elmondja, hogy az egyesületnek vannak pénzügyi
problémái, de a sportolók szerencsére vállalják a többletköltségek megtérítését.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Van lehetőség arra, hogy szabadidő sportolók is
csatlakozhassanak az egyesülethez?
Szélné Bajor Ágnes, a Dynamic Triatlon Club egyesület elnöke: Igen. A triatlon nagyon jó
sport, könnyedén elvégezhető, és mindenkinek örömöt okoz egy versenyen való részvétel.
Domboriban, Szálkán és Bonyhádon is vannak olyan versenyek, amelyeken a szabadidő
sportolók is el tudnak indulni. Elmondja, hogy a rossz időeredményt senki nem veti a sportolók
szemére. Három versenyen kell elindulni. A tavalyi évig az egyesület ennek a három
versenynek a költségeit meg tudta téríteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A 2017. évre tervezett sportesemények megvalósultak?
Szélné Bajor Ágnes, a Dynamic Triatlon Club egyesület elnöke: Igen. Elmondja, hogy a tavalyi
évben több éves kimaradás után sikerült ismételten megrendezni a Tolna megyei duatlon
diákolimpiát. A verseny az elmúlt években azért nem lett megrendezve, mert a szövetség nem
tudott megegyezni a Magyar Diáksport Szövetséggel abban a kérdésben, hogy a duatlon a
triatlonhoz tartozik-e. A versenynek komoly anyagi vonzata a rendőri biztosítás. Tavaly sikerült
ezt megfizetni, és reméli, hogy idén is találnak rá forrást a költségvetésből. Elmondja, hogy
mind a duatlonban, mind a triatlonban négy táv van. A versenyzők többsége a sprinten indul
el, ami 750 méter úszást, 20 kilométer kerékpározást és 5 kilométer futást jelent. Még 2013ban indított az egyesület egy programot annak érdekében, hogy az egyesület tagjai hosszabb
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távokon is induljanak el. Van olimpiai táv, középtáv, és az iron man táv. Az egyesületből rajta
kívül már mindenki teljesítette a hosszabb távok valamelyikét. Tavaly sikerült már speciális
versenyruhát is vásárolniuk a hosszabb távokra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
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 1/2018. (I. 22.) határozata
a Dynamic Triatlon Club egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a Dynamic Triatlon Club egyesület szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
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Meghívott: Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnökét.
Megkérdezi, hogy szeretné- e kiegészíteni a beszámolót?
Steig Gábor, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke: Elmondja, hogy az egyesület
minimális költségvetéssel gazdálkodik, de szerencsére az elmúlt évekből vannak még
megtakarításaik. Az egyesület tagjainak létszáma nagyon nehézkesen alakul, a fiatalok
ugyanis új kerékpárokat szeretnének, új felszerelésekkel, ami az egyesület költségvetésébe
nem fér bele. Veszélyes, valamint idő- és pénzigényes sportról van szó. Elmondja, hogy a
bajnokságban dobogós helyezést is sikerül elérniük.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban olvasta, hogy az egyesület a
legtehetségesebbek és legszorgalmasabbak részére biztosítja az élsport lehetőségét, de a
legfőbb feladata az egyesületnek az, hogy minél több személyt nyerjen meg a kerékpározás
iránt. Nagyon értékeli ezt a célkitűzést. Megköszöni a beszámolót.
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 2/2018. (I. 22.) határozata
a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület
működéséről és terveinek bemutatásáról
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szabó Ferenc a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball
Sportegyesület elnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Szabó Ferenc, a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke: Viszonylag
nehéz évet zárt az egyesület. A csapattól távozó edzők hiánya megnehezítette a szakmai
felkészülést. A korábbi edzők Budapestről jártak le Szekszárdra edzéseket tartani, ami az
egyesület számára anyagilag rendkívül megterhelő volt. Az edzőknek köszönhetően szép
eredményeket ért el az egyesület, de az edzők jelezték, hogy számukra is megterhelő a sok
utazás, ezért idén már nem tudják vállalni a feladatot. A játékosok fejlődését mutatja az is,
hogy többen közülük már a kiemelt ligában is szerepeltek. Elmondja, hogy Zilai János az U19es korosztály legjobb játékosa lett. János jelenleg a Vukovi Beograd színeiben játszik, egy
ösztöndíjnak köszönhetően pedig Amerikában folytatja a pályafutását. Az előző évben az
elődöntőig jutott a csapat, ahol a bajnok nyíregyházi csapattól szenvedtek vereséget. Az összes
válogatott játékosuk elment Székesfehérvárra. Elmondja, hogy Székesfehérváron nagyon
remek feltételek biztosítottak a játékosok részére: munkahelyet teremtenek nekik, fizetik a
teljes útiköltséget. Ezekkel a feltételekkel az egyesület nem tud versenyezni. Tekintettel a
válogatott játékosok távozására, hirtelen el kellett gondolkozzanak arról, hogy hogyan
folytassa tovább az egyesület a működését. Már a tavalyi évben együttműködést kötöttek a
dunaújvárosi csapattal, amelynek keretén négy játékosuk játszott a kiemelt ligában. Idén több
játékost is kért tőlük a csapat, így ez a létszám emelkedni fog. A megállapodás értelmében
Dunaújvárosról is érkezik majd néhány játékos Szekszárdra. A termek bérleti díja igen magas,
így télen hanyagolják a benti edzéseket. Tavaly érkezett Amerikából egy fiatalember hozzájuk,
aki nemcsak edzette a csapatot, hanem játékos is volt, és nagyon jó hatást gyakorolt a
csapatra. Az egyesület úgy döntött, hogy idén két külföldi személyt is hoz Szekszárdra edzőnek
és játékosnak. A két játékossal már sikerült megegyezniük, de a szerződés még nem lett
aláírva. Elmondja, hogy az egyikőjük skót, míg a másik Amerikából érkezik. Van egy olyan
szabály, amely kimondja, hogy egyszerre csak egy amerikai játékos lehet tagja a csapatnak. Ők
ketten fogják a juniorokat tovább képezni. Fontosnak tartja, hogy a fiatalok sportoljanak, de
sajnos a fiatalok nagyon lusták, restek és folyton a telefonjukat nyomkodják.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ennyire azért nem rossz a helyzet.
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Szabó Ferenc, a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke: Ennél még
sokkal rosszabb a helyzet. Minden sportágnál megfigyelhető, hogy a fiatalok létszáma egyre
jobban csökken. Elmondja, hogy az egyesület az iskolákban fog toborzást tartani a fiatalok
számára, annak érdekében, hogy minél többen sportoljanak. Nem az a célja, hogy csak az
amerikai focit népszerűsítse, annak is örülne, ha más sportágakban is növekedne a fiatalok
létszáma.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban olvasható, hogy a tagok száma 51 fő. Ez a
szám tartalmazza már a távozókat is?
Szabó Ferenc, a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Véleménye szerint a szülőnek és a pedagógusnak is nagy a
felelőssége abban, hogy a gyermek nem mozog. Osztályfőnökként mindig sikerült elérnie,
hogy a gyermekek sportoljanak. A beszámolóban található egy kimutatás a költségekről.
Véleménye szerint a tagdíj nem kiadás, hanem bevétel.
Szabó Ferenc, a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke: Ez a
szövetségi tagdíjat jelenti, amit az egyesület a szövetség felé fizet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
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 3/2018. (I. 22.) határozata
a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület
működéséről és terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball
Sportegyesület szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
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Határidő:
Felelős:

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület lakáskérelme
(1. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Szabó Ferenc, a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke: Elmondja,
hogy az egyesület a tavalyi évben piaci alapon bérelt lakást, amellyel nagy szerencséje volt.
Egy lakásban a két külföldi játékos bőven elférne. Elmondja, hogy az amerikai játékos január
végén, a skót pedig február végén érkezne.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A külföldi játékosok érkezése azért is szerencsés, mert így
még a nyelvet is gyakorolhatják a fiatalok.
Szabó Ferenc, a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke: A
Grammaticus Nyelviskolával tavaly együttműködést kötött az egyesület, melynek keretében
a tavalyi évben itt tartózkodó amerikai játékos részt vett a nyelvoktatásban. Reméli, hogy idén
is létrejön az együttműködés. Elmondja, hogy mindkét külföldi játékosnak megpróbál az
egyesület munkát keresni, de nehéz helyzetben vannak, mert egyikőjük sem beszél magyarul.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy próbálkozzon az egyesület az iskoláknál.
Mikor alakult az egyesület?
Szabó Ferenc, a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke: 2008 és
2010 között.
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 4/2018. (I. 22.) határozata
a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület
lakáskérelméről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága „A Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball
Egyesület lakáskérelme” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Sport- és ifjúsági egyesületek 2017. évi Ifjúsági-és sportkeret pályázat elszámolásával
kapcsolatos módosítási kérelmek
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 5/2018. (I. 22.) határozata
a sport- és ifjúsági egyesületek 2017. évi Ifjúsági-és sportkeret
pályázat elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelmeiről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. a mellékletekben megjelölt civil szervezetek kérelmére
támogatja, hogy a 2017. évi Ifjúság- és sportkeretből elnyert
összegek felhasználását az 1-6. melléklet szerint módosítsa;
Határidő:
Felelős:

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. a Szekszárd Városi Diáksport Egyesület kérelmére támogatja,
hogy a 2017. évi Működési támogatási összeg (600.000,- Ft)
felhasználási idejét 2018. május 31-ig, elszámolási
határidejét 2018. június 30-ig meghosszabbítsa.
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Határidő:
Felelős:

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
A 2018. évre tervezett Sport- és Ifjúsági Eseménynaptár megtárgyalása
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 6/2018. (I. 22.) határozata
a 2018. évre tervezett Sport- és Ifjúsági Eseménynaptár
megtárgyalásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 5. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a melléklet
Eseménynaptár tartalmát;
Határidő:
Felelős:

szerinti

Sport-

és

Ifjúsági

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja
Humánszolgáltatási
Igazgatóság
igazgatóságvezetőjét, hogy gondoskodjék az eseménynaptár
havi frissítéséről, valamint annak megjelenéséről Szekszárd
Város honlapján.
Határidő:
Felelős:

2018. folyamatosan
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
A Hiszek Benned Sport Program I. alprogram II. ütem pályázat megvalósításának eredménye
(12. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
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Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottság korábbi ülésén elhangzott, hogy az amatőr
futás nem nyert támogatást, de a Magyar Szabadidős Sport Szövetség felé lehet továbbítani
a pályázati anyagot, mert nagy valószínűséggel ott támogatásban fog részesülni. Van már hír
arról, hogy nyert-e a pályázat támogatást?
Majnay Gábor osztályvezető: Még nincs.
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 7/2018. (I. 22.) határozata
a Hiszek Benned Sport Program I. alprogram II. ütem pályázat
megvalósításának eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága „A Hiszek Benned Sport Program I. alprogram
II. ütem pályázat megvalósításának eredménye” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2017. évi tevékenységéről
(8. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Elmondja, hogy nagyon értékes
felvételek történtek a tavalyi évben.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondja, hogy hiányérzete van, mert véleménye szerint
nem a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: értéktár) feladata az
előterjesztés. Az értéktárnak az a feladata, hogy az előterjesztéseket elbírálja, és döntsön a
felvételekről. Megkéri a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnökét, hogy tolmácsolja a civil
szervezeteknek, hogy tegyenek javaslatokat. Hiányosnak érzi az értéktárat. Véleménye szerint
fel kellene venni az értéktárba például a Szüreti Napokat és a Bartina Néptánc Egyesületet is.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Baky Péter Jövések Könyve című művét
nagy értéknek tartja.
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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 8/2018. (I. 22.) határozata
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár
Bizottság 2017. évi tevékenységéről” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott támogatás visszafizetési
határidejének meghosszabbítási kérelme
(17. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető: A Közgyűlés több alkalommal engedélyezte már a támogatás
visszafizetési határidejének a meghosszabbítását. A határozati javaslatban rögzítésre került,
hogy a 26 millió forintos támogatásból 2.000.000 forintot vissza kell, hogy fizessen az
egyesület 2018. június 30-ig. Az áprilisi Közgyűlésre pedig ki kell, hogy dolgozzon az egyesület
egy ütemtervet a fennmaradó összeg visszafizetésére.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztést a Közgyűlésnek
tárgyalásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 9/2018. (I. 22.) határozata
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott
támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbítási
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága „A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club
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részére nyújtott támogatás visszafizetési határidejének
meghosszabbítási kérelme” tárgyú előterjesztést a Közgyűlésnek
tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont.
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosítására
(14. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 10/2018. (I. 22.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratának módosítására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

11. napirendi pont.
Az óvodák nyári nyitvatartásának rendje
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 11/2018. (I. 22.) határozata
az óvodák nyári nyitvatartásának rendjéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont
1. bekezdésének 4. alpontjában meghatározott átruházott
hatáskörében eljárva
1. a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten feladat-ellátási
helyein az alábbiak szerint hagyja jóvá az óvodai ellátás
szünetelését a 2017/2018. nevelési évben:
a) Kölcsey ltp. 15. épületében
2018. július 2. – 2018. július 20-ig (3 hét),
b) Wosinsky Mór ltp. 4. épületében
2018. július 2. – 2018. augusztus 10-ig (6
hét),
c) Bajcsy-Zsilinszky u. 6. épületében
2018. július 23. – 2018. augusztus 24-ig (5
hét);
Határidő:
Felelős:

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda feladat-ellátási helyein az
alábbiak szerint hagyja jóvá az óvodai ellátás szünetelését a
2017/2018. nevelési évben:
a) Perczel Mór u. 2. épületében
2018. július 23. – 2018. augusztus 17-ig (4
hét),
b) Szent-Györgyi Albert u. 11. épületében
2018. június 25. – 2018. július 20-ig (4
hét),
c) Óvoda u. 5. épületében
a felújítás és bővítés miatt egész nyáron;
Határidő:
Felelős:

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsát, hogy az ellátás szünetelését a
2017/2018. nevelési évben az alábbiak szerint hagyja jóvá a
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Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes ÓvodaBölcsőde szekszárdi feladat-ellátási helyein:
a) Mérey u. 37-39. épületében
2018. július 2. – 2018. július 27-ig (4 hét),
b) Kadarka u. 110. épületében
2018. július 30. – 2018. augusztus 24-ig (4
hét);
Határidő:
Felelős:

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. egyetért azzal, hogy a Wunderland Óvodában (Wesselényi
u. 19.) 2018. július 9. – 2018. július 27-ig (3 hét) szünetel az
óvodai ellátás;
Határidő:
Felelős:

2018. január 22
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. felhívja az intézményvezetőket a nyári nyitvatartási rend
közzétételére;
Határidő:
Felelős:

2018. február 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Molnár Kata jegyző

6. felhívja az intézményvezetőket az óvodaépületek zárva
tartása idején felmerülő ellátási igény előzetes felmérésére;
Határidő:
Felelős:

2018. március 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Molnár Kata jegyző

7. felhívja az intézményvezetőket, hogy a bizottság 2018.
szeptemberi ülésére az ellátási napokra lebontva
készítsenek részletes kimutatást az egyes óvodák és
óvodaépületek nyári kihasználtságáról.

Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Molnár Kata jegyző

12. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. IV. negyedév)
(2. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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 12/2018. (I. 22.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az átruházott hatáskörben hozott – 2017.
október 1. – 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozó –
bizottsági határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

További napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 9 óra 14 perckor berekeszti.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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