SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 110-8/2012.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2012. május 30-án 8 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradtak:

Halmai Gáborné,
Dr. Hadházy Ákos,
Dr. Horváth Kálmán bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök 8 órakor a bizottság ülését megnyitja.
Majnay Gábor: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a Mozgásmővészeti Stúdió
kérelmét.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
A napirendre vonatkozó további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1. C. alatti „sporttelep” ingatlan
hasznosításáról
(136. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
2. napirendi pont:
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület bérleti szerzıdés meghosszabbítása iránti kérelme
(12 elot58 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
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3. napirendi pont:
A Szekszárd Városi Lövészklub bérleti szerzıdés megkötésére vonatkozó kérelme
(12elot59 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(140. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
5. napirendi pont:
Javaslat Tartalék Keretre beérkezett támogatási kérelmekre
(12elot49 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense

1. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1. C. alatti „sporttelep” ingatlan
hasznosításáról
(136. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
82/2012. (V.30.) HB határozat
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd,
Sport u. 1. C. alatti „sporttelep” ingatlan
hasznosításáról
(136. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a szekszárdi
3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1. C. alatti
„sporttelep” ingatlan hasznosításáról
szóló
beszámolót a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. május 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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2. napirendi pont:
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület bérleti szerzıdés meghosszabbítása iránti kérelme
(12 elot58 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Elmondja, hogy a bizottságnak csak szakmailag kell támogatnia a bérleti szerzıdés
meghosszabbítását, egyébként a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik a bérleti
szerzıdés meghosszabbítása. Most már 3. alkalommal hosszabbítják meg a szerzıdést. Aljegyzı úr
javaslatára ezúttal a bérleti szerzıdés 2 évvel történı meghosszabbítására tesznek javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
83/2012. (V.30.) HB határozat
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület bérleti
szerzıdés meghosszabbítása iránti kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága javasolja a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak, hogy járuljon
hozzá az Alisca Nyilai Íjász Egyesülettel kötött
bérleti szerzıdés újabb 2 évvel történı
megkötéséhez.
Határidı: 2012. május 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
3. napirendi pont:
A Szekszárd Városi Lövészklub bérleti szerzıdés megkötésére vonatkozó kérelme
(12elot59 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Elmondja, hogy a Szekszárd Városi Lövészklub egy újonnan alakult egyesület, és
céljuk, hogy a lövész sportot fejlesszék Szekszárdon. İk is szeretnének a lıtéren helyet kapni. Azt a
helyet szeretnék használni, ahol a rendırök is gyakorlatoznak. Ebben az esetben is a bizottság elvi
támogatását kéri, a továbbiakról a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság dönt. Természetesen a döntést
megelızıen szükséges a rendırséggel és az Alisca Nyilai Íjász Egyesülettel is egyeztetni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
84/2012. (V.30.) HB határozat
A Szekszárd Városi Lövészklub bérleti
szerzıdés megkötésére vonatkozó kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága javasolja a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak, hogy járuljon
hozzá ahhoz, hogy az önkormányzat a Szekszárd
Városi Lövészklub részére az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezı, Szekszárd, belterület
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7605 hrsz-ú, 8400 m2 alapterülető „gazdasági
épület, udvar, lıtér” megnevezéső ingatlanból,
további egyeztetés alapján a megállapított ingatlan
részt edzés és verseny gyakorlatok végrehajtásának
céljából határozott idıre térítésmentesen bérbe
adja.
Határidı: 2012. május 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(140. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Elmondja, hogy az elızı ülésén a közgyőlés jóváhagyta az önkormányzat
pénzmaradványát, és a törvényi rendelkezésnek megfelelıen a következı ülésén a közgyőlésnek
döntenie kell a pénzmaradvány felosztásáról. Nagyságrendileg 944 millió Ft volt az önkormányzat
tavalyi évrıl áthozott pénzmaradványa, amely magában foglalja az önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézményrendszer pénzmaradványát. Ezen kívül a közgyőlés korábbi döntései is
átvezetésre kerültek a költségvetésen. Ezek korábban a tartalék kereten belül összegszerően be voltak
tervezve, tehát ezek a fıösszeget nem fogják növelni, csak a közgyőlési határozatoknak megfelelıen
ezek most nevesítésre kerültek. Ilyen például a gyermekek nyári táboroztatása és étkeztetése, valamint
a polgármesteri hivatal létszámára vonatkozó döntések.
Csillagné Szánthó Polixéna: Mibıl képzıdik a pénzmaradvány?
Pál József: A laikus ember számára úgy tőnhet, hogy ennyivel több pénzzel gazdálkodhat az
önkormányzat az idei évben. Ez azonban nem igaz, ugyanis ez egy kötelezettséggel terhelt
pénzösszeg, vagyis a tavalyi évrıl áthozott szállítói tartozás állomány.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
85/2012. (V.30.) HB határozat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének
módosításáról szóló rendelet
(140. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének módosításáról szóló rendelet
tervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. május 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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5. napirendi pont:
Javaslat Tartalék Keretre beérkezett támogatási kérelmekre
(12elot49 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Elmondja, hogy az elıterjesztés táblázatában, ahol a kért támogatás összegénél x-et
látnak, az azt jelenti, hogy a kérelmezı nem jelölte meg, hogy mekkora összegő támogatást kért, és
még a hivatal által kiküldött adatlapot sem küldte vissza. Célszerő lenne, ha a jövıben az ilyen
kérelmeket nem tárgyalná érdemben a bizottság.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért azzal, hogy aki nem jelölte meg a kért támogatás összegét, és a
hivatal által kiküldött adatlapot sem küldte vissza, az ne kapjon támogatást. Így javasolja, hogy Sas
Erzsébet újságíró és Darvas Ferenc író kérelmét ne támogassa a bizottság. Javaslatot tesz a támogatási
összegekre:
1)
Gárdonyi Zoltán Református Együttes: 40.000,- Ft
2) Garay János Gimnázium: 150.000,- Ft
3) Garay János Általános Iskola és AMI: 50.000,- Ft
4) Honvéd Hagyományırzı Egyesület: 40.000,- Ft
5) LanZona Kft.: 150.000,- Ft
6) Vígh Ferecné: 15.000,- Ft
7) Sebestyén Ádám Székely Társulat: 25.000,- Ft
8) Szekszárdi Gitár Egyesület: 200.000,- Ft
9) Szekszárdi Gitár Egyesület: 100.000,- Ft
10) Palotás Tímea: 30.000,- Ft
11) Vakok- és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete: 150.000,- Ft
12) Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza: 150.000,- Ft
Javasolja, hogy a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület javaslatára Garay János
születésének 200. évfordulója alkalmából forrás kiadvány megjelentetését ne a bizottság tartalék
keretébıl támogassák. Javasolja továbbá, hogy a bizottság Dr. Tóth Csaba Attila a Léleképítı
elıadássorozat bérleti díjának támogatására vonatkozó kérelmét 250.000,- Ft-tal támogassa azzal,
hogy a támogatási összeg a Garay János Gimnázium nevére kiállított számla ellenében kerüljön
kifizetésre. Elmondja még, hogy a Sebestyén Ádám Székely Társulat támogatásának összegét –
tekintettel arra, hogy az polgármesteri keretbıl került megelılegezésre – át kell csoportosítani a
polgármesteri keretre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
86/2012. (V.30.) HB határozat
Tartalék
Keretre
beérkezett
kérelmek

támogatási

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Tartalék
Keret terhére az alábbi kérelmeket részesíti
támogatásban:
-

Gárdonyi Zoltán Református Együttes –
Az „Éneklı Pannónai” egyházzenei
fesztiválon való részvétel támogatása –
40.000,- Ft
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-

Garay János Gimnázium – „Az én
Pannóniám” vers- és prózamondó verseny
és a Körösi Csoma Sándor földrajzverseny
támogatása –
150.000,- Ft

-

Garay János Általános Iskola és AMI – a
bietigheimi zeneiskolások magyarországi
programjának támogatása – 50.000,- Ft

-

Honvéd Hagyományırzı Egyesület –
honvéd
hagyományápolás,
hadi
sírgondozás, sorozott és bevonultatott 56os nemzetırök felkutatásának támogatása –
40.000,- Ft

-

LanZona Kft. – a Cseppnyi Magyarország
címő országos szintő imázsfilm játék
támogatása –
150.000,- Ft

-

Vígh Ferecné – az Országos Nyugdíjas KI
MIT TUD középdöntıjén való részvétel
támogatása –
15.000,- Ft

-

Sebestyén Ádám Székely Társulat – a
Kakasdi
Sebestyén
Ádám Székely
Mesemondó Verseny támogatása –
25.000,- Ft

-

Szekszárdi Gitár Egyesület – V. Borok és
Húrok
Fesztivál
megrendezésének
támogatása –
200.000,- Ft

-

Szekszárdi Gitár Egyesület – erdélyi
koncertkörút támogatása – 100.000,- Ft

-

Palotás Tímea – X. Születés Hete, a
családdá
válás
ünnepe
szekszárdi
rendezvénysorozat támogatása –
30.000,- Ft

-

Vakok- és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete – az Egyesület mőködésének
támogatása –
150.000,- Ft

-

Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza – „A tervezéstıl a
hatásvizsgálatig”
projektciklus
menedzsment szemléletmód erısítése címő
konferencia megrendezésének támogatása
–
150.000,- Ft

2. A bizottság a Tolna Megyei Egyed Antal
Honismereti Egyesület javaslatára Garay János
születésének 200. évfordulója alkalmából
forrás kiadvány megjelentetését a Garay
napokra elkülönített pénzösszegbıl kívánja
támogatni.
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3. A bizottság Sas Erzsébet újságíró, és Darvas
Ferenc író kérelmét – az adatlap kitöltésének
hiánya miatt – nem támogatja.
4. A bizottság Dr. Tóth Csaba Attila a Léleképítı
elıadássorozat bérleti díjának támogatására
vonatkozó kérelmét 250.000,- Ft-tal támogatja
azzal, hogy a támogatási összeg a Garay János
Gimnázium nevére kiállított számla ellenében
kerüljön kifizetésre.
5. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdések elkészítésére és a
támogatási összegek átutalására.
6. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a Sebestyén Ádám Székely Társulat
részére biztosított támogatási összeget, azaz
25.000,- Ft-ot – tekintettel arra, hogy az a
Polgármesteri Keretbıl került megelılegezésre
– csoportosítson át a bizottság Tartalék
Keretérıl a Polgármesteri Keretre.
Határidı: 2012. május 30.
4-5. pont tekintetében: 2012. június 15. illetve
2012. július 15.
6. pont tekintetében: 2012. június 8.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
4-6. pont tekintetében: Pál József igazgatóság
vezetı
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Garay napok rendezvénysorozatra
különítsen el 600.000,- Ft-ot a bizottság Tartalék Keretébıl. Javasolja továbbá, hogy a bizottság a
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület javaslatára Garay János születésének 200.
évfordulója alkalmából forráskiadvány megjelentetésére 350.000,- Ft-ot biztosítson a Garay napok
rendezvénysorozatra elkülönített keret terhére. Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Tolna Megyei
Egyed Antal Honismereti Egyesületet, hogy a Polgármesteri Hivatallal közösen gondoskodjon a 2.
pontban meghatározott kiadvány megjelentetésérıl.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
87/2012. (V.30.) HB határozat
Garay napok rendezvénysorozatra pénzösszeg
elkülönítése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Garay
napok rendezvénysorozatra a bizottság Tartalék
Keretébıl 600.000,- Ft-ot elkülönít.
2. A bizottság – a Tolna Megyei Egyed Antal
Honismereti Egyesület javaslatára – Garay
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János születésének 200. évfordulója alkalmából
forráskiadvány megjelentetésére 350.000,- Ftot biztosít a Garay napok rendezvénysorozatra
elkülönített keret terhére.
3. A bizottság felkéri a Tolna Megyei Egyed
Antal Honismereti Egyesületet, hogy a
Polgármesteri
Hivatallal
közösen
gondoskodjon a 2. pontban meghatározott
kiadvány megjelentetésérıl.
Határidı: 2012. május 30.
3. pont tekintetében: 2012. augusztus 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi Mozgásmővészeti Studió
kérelmét 30.000,- Ft-tal támogassa a bizottság tartalék kerete terhére. A fürdıbelépı árát azonban nem
javasolja elengedni az egyesület számára.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
88/2012. (V.30.) HB határozat
A Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Mozgásmővészeti Stúdió kérelmét 30.000,- Fttal támogatja a bizottság Tartalék Kerete
terhére:
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére, és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. május 30.
2. pont tekintetében: 2012. június 15., illetve 2012.
július 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 9 óra 5 perckor berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogi és bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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