SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-15/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2016.
november 28-án (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Babits Mihály Kulturális Központ Remete termében
megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag
Nepp Péter bizottsági tag
Takács Zoltán bizottsági tag
Zaják Rita bizottsági tag

Ülés közben érkezett:

Dr. Máté István bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Pap Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Majnay Gábor osztályvezető
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Gaálné Hoffercsik Dóra a Szekszárdi Civil Kerekasztal titkára
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:
Meghívottak:

Alexandra Manea a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke
Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros 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. Javasolja, hogy a bizottság jegyzőkönyvhitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Majnay Gábor osztályvezető: Javasolja, hogy a Bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a 2016. évi
bizottsági kereten fennmaradó összeg felosztására” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja meg a „Javaslat
az „Élő Szeretetet Embertársainknak!” adventi programban fellépők támogatására” tárgyú
előterjesztést, tekintettel arra, hogy a zárt ülés tartásának feltételei nem állnak fenn.
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Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot a kiegészítéssel együtt, amelyet a
bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Tolnai Tájak Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(106. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Alexandra Manea a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(102. 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:
Javaslat bizottsági kereten meglévő pénzeszközök átcsoportosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
4. napirendi pont:
Módosítási javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra beérkező pályázatok elbírálására
(108. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma támogatási kérelme
(109. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
6. napirendi pont:
Egyebek
7. napirendi pont:
Javaslat az „Élő Szeretetet Embertársainknak!” adventi programban fellépők támogatására
(107. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
8. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi bizottsági kereten fennmaradó összeg felosztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Tolnai Tájak Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(106. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Alexandra Manea a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke
dr. Máté István bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 8 óra 32 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Történt-e új fejlemény az egyesületnél azóta, hogy a beszámoló
elkészült?
Alexandra Manea, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke: Sporteredmény azóta nem született. Az
egyesület készül az év végi rendhagyó közgyűlésre. Jelenleg nem könnyű kimagasló sporteredményt
elérni, mivel az egyesületnek nem áll rendelkezésére terem az edzésekhez.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Eddig sikerült termet bérelni, csak az idén nem?
Alexandra Manea, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ennek anyagi okai vannak?
Alexandra Manea, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke: Nagyrészt igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hol próbálkozott az egyesület termet bérelni?
Alexandra Manea, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke: A volt 505-ösben, a Bezerédj István
Kereskedelmi Szakközépiskolában, valamint Palánkon a Csapó Dániel Középiskolában. Itt kérnék el a
legmagasabb összeget a terembérlésért. Az egyesületnek nem kellene feltétlenül egy tornaterem,
elegendő lenne egy olyan helyiség is, ahol 18 méter hosszan három ember elférne egymás mellett,
például egy folyosószerű képződmény is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Babits Iskolában az alagsor megfelelő hely lehet.
Majnay Gábor osztályvezető: Azt a lövészek használják. A téli időszakra kellene a terem?
Alexandra Manea, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke: Igen, márciusig.
Majnay Gábor osztályvezető: Január 1-jétől a tornatermek bérlésével kapcsolatos ügyek a KLIK-hez
fognak tartozni. Úgy tudja, hogy a Szivárvány Általános Iskola tornaterme nem túl nagy, de
hétköznaponként fél hat után van szabad kapacitás, viszonylag elfogadható terembérleti díjjal.
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Alexandra Manea, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke: Az egyesületnek olyan helyre van szüksége,
ahol tudná tárolni a felszereléséit is.
Majnay Gábor osztályvezető: Úgy tudja, hogy ott van erre lehetőség. Az intézményvezetővel meg kell
beszélni egy időpontot a helyszín megtekintésére.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 201/2016. (XI. 28.) határozata
a Tolnai Tájak Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
szóló szakmai beszámoló elfogadásáról
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.
3. A Bizottság felkéri a Tolnai Tájak Íjász Egyesületet, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. november 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(102. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Történt-e új fejlemény az egyesületnél azóta, hogy a beszámoló
elkészült?
Steig Gábor, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke: Az egyesületnél bekövetkezett az a
tipikus helyzet, hogy a felnőtt versenyzővé váló sportolók egyre kevesebb lehetőséget találnak
maguknak Szekszárdon, ezért valószínűsíteni lehet, hogy elhagyják a várost, és Budapestre költöznek.
Az egyesület sajnos nem tud olyan anyagi hátteret biztosítani a versenyzőknek, ami itt tartaná őket.
Így pedig a fiatal gyermekeket sem tudják motiválni, mert nincs felnőtt versenyző, akinek a
teljesítményével a gyermeknek meg lehetne mutatni, hogy alázattal és kitartással milyen
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eredményeket lehet elérni a későbbiekben. A Szövetségben új vezetőség van, ezért az egyesület most
kicsit bizakodóbb. A szegényebb családból származó gyerekeknek szüksége van támogatásra, mert egy
minőségileg gyengébb, olcsóbb kerékpárral komoly hátránnyal indulnak a versenyeken. A hazai
egyesületeknek nehéz kitermelni ezt az összeget. A jómódú családból származó gyermekekkel pedig az
a baj, hogy a szülő úgy gondolja, hogy beleszólhat az egyesület döntéseibe, mivel ő finanszíroz mindent.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mennyi gyermek tagja az egyesületnek?
Steig Gábor, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke: Öt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ők járnak rendszeresen edzésre, versenyekre?
Steig Gábor, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 202/2016. (XI. 28.) határozata
a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárdi Kerékpáros 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 Kerékpáros Sportegyesületet, hogy a
jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz,
illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. november 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

3. napirendi pont:
Javaslat bizottsági kereten meglévő pénzeszközök átcsoportosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Az előző évekhez hasonlóan áttekintette a bizottság pénzügyi helyzetét.
Ahhoz, hogy a bizottság a beérkezett kérelmekre tudjon fedezetet biztosítani, szükség van a
pénzeszközök átcsoportosítására. A bizottság Tartalék Keretén jelenleg 173.350 forint van. Emellett a
Sportcélú Tartalékkereten van 174.000 forint, az Eredményességi Kereten 850.000 forint. Ha ezeket az
összegeket a bizottság átcsoportosítaná a Tartalék Keretre, akkor ott lenne 1.147.350 forint. Ezen kívül
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a Sportrendezvények Kereten maradt még 400.000 forint, ami nem kerülne átcsoportosításra, hanem
a zárt ülésen kerülne felosztásra a kisebb sportegyesületek között.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ha a Sportrendezvények Kereten levő 400.000 forintot nem teszi át
a bizottság a Tartalék Keretre, akkor hogyan tudja támogatni a beérkezett kérelmeket?
Majnay Gábor osztályvezető: A Sportcélú Tartalékkereten és az Eredményességi Kereten levő összeg
átcsoportosítása fedezi a beérkezett kérelmek támogatását.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A Sportrendezvények Kereten levő összeget nem kell
átcsoportosítani ahhoz, hogy fel lehessen osztani a sportegyesületek között?
Majnay Gábor osztályvezető: De igen, célszerűbb lenne átcsoportosítani ezt az összeget is a Tartalék
Keretre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Bizottság csoportosítsa át a Tartalék Keretre a
Sportrendezvények Kereten levő 400.000 forintot, az Eredményességi Kereten levő 850.000 forintot,
továbbá a Sportcélú Tartalékkereten levő 174.000 forintot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 203/2016. (XI. 28.) határozata
bizottsági kereten levő összeg átcsoportosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága átcsoportosít a bizottság 2016. évi Tartalék keretére 850.000
forintot az Eredményességi Keretből, 400.000 forintot a Sportrendezvények
Keretből, továbbá 174.000 forintot a Sportcélú Tartalékkeretből.
Határidő:
Felelős:

2016. november 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
Módosítási javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra beérkező pályázatok elbírálására
(108. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 204/2016. (XI. 28.) határozata
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a Mecénás
elbírálásáról

Tehetséggondozó

Támogatásra

beérkező

pályázatok

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás ünnepélyes
díjátadóra elkülönített keretből az alábbi diákokat és felkészítőket
támogatja:
Szekszárdi I. Béla Gimnázium:
o Deér Zsófia 10. c. - 13.000-, Ft
Felkészítője: Kovács Zoltán – 10.000-, Ft
o Zilai Janina - 13.000-, Ft
Felkészítője: Béresné Kollár Éva – 10.000-, Ft
Szekszárdi Garay János Gimnázium:
o Oláh Péter György 7. o. – 15.000-, Ft
Szekszárdi Baka István Általános Iskola:
o Zalakovics Gábor felkészítő tanár. – 10.000-, Ft
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola:
o Csapatdíjazás (Haffner Kata, Dani Balázs, Rittberger András,
kis Dorina, Laták Marcell 8.c osztályos tanulók) – 30.000-, Ft
o Vanya Nikolett 8.b – 6000-, Ft
o Posta Endre Hunor 8.b – 6000-, Ft
o Fülöp Martin Benjamin 8.b - 6000-, Ft
Felkészítőjük: Prischetzkyné Márkus Emőke – 10.000-, FT
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások
elkészítésére, és a támogatási összegek átutalására.
Határidő:
Felelős:

2016. november 28.
2. pont tekintetében 2016. december 15.
az 1. pont tekintetében:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
a 2. pont tekintetében:
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma támogatási kérelme
(109. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 205/2016. (XI. 28.) határozata
a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és
Kollégiuma támogatási kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző
Iskolája és Kollégiuma támogatási kérelmére 30.000 forint összeggel
támogatja a Szakály Ferenc Történelmi Emlékverseny megrendezését a
2016. évi Tartalékkeret terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre
Szakképző Iskolája és Kollégiuma részére készítse elő a támogatási
megállapodást, valamint felkéri a Gazdasági Igazgatóságot a támogatási
összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2016. november 28.
2. pont tekintetében: 2016. december 9.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2.pont tekintetében:
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Egyebek
Zaják Rita bizottsági tag: Ha jól értesült, akkor november 29-én lesz egy találkozó az intézményvezetők
és az önkormányzat között közétkeztetés tárgyában, amit szeretne meghallgatni.
Csillagné Szántó Polixéna elnök: Nem tud erről.
Majnay Gábor osztályvezető: Igen, november 29-én lesz ebben a témában egyeztetés, kapott erről
meghívót az aljegyzőtől.
Csillagné Szántó Polixéna elnök: Hány órakor kezdődik?
Majnay Gábor osztályvezető: Úgy emlékszik, hogy kilenc órakor.
Csillagné Szántó Polixéna elnök: Hol tartják meg?
Majnay Gábor osztályvezető: A Babits Mihály Kulturális Központban.
Zaják Rita bizottsági tag: Arra szeretne választ kapni, hogy mint képviselő jelen lehet-e a
megbeszélésen, mivel nem kapott erről meghívót.
Majnay Gábor osztályvezető: Nem tudja, hogy kiknek lett elküldve a meghívó, nem vett részt a
szervezésben.
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Zaják Rita bizottsági tag: Szívesen részt venne a megbeszélésen, mert úgy gondolja, hogy a
közétkeztetés körüli problémák még nem oldódtak meg teljesen.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: November 25-én az „Egészség Hét”
keretében nagyon sikeres rendezvény volt megtartva közétkeztetés témában, igen színvonalas
előadással. A szülőknek egyébként lehetősége van a kóstolásra is, azonban sajnos nem élnek ezzel a
lehetőséggel, pedig tíz főnek van biztosítva ez a lehetőség minden nap. Aki ezen a kóstoláson részt
kíván venni, időben kell, hogy jelezze az intézménynek.
Csillagné Szántó Polixéna elnök: Mindegyik intézményben van erre lehetőség?
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ahol a Kölyökmenza Kft. biztosítja az ételt,
ott lehetőség van rá. Mindig a napi menüt lehet megkóstolni.
Zaják Rita bizottsági tag: Vett már részt ilyen kóstoláson. Aki részt kíván venni rajta, fél 12-kor már ott
kell, hogy legyen.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Fél 12-től egy óráig van rá lehetőség.
Nemcsak a szülő vehet részt rajta, hanem akár a nagyszülők is. Észrevételeket lehet tenni, amiket
interneten keresztül is el lehet küldeni a Kölyökmenza Kft-nek.
Zaják Rita bizottsági tag: Nagyon érdekelné a vezetők véleménye ezzel a témával kapcsolatban. A
kóstolón wasabis körte-krémlevest kóstolt. Elküldte észrevételét az étellel kapcsolatban: az étel finom
volt, de wasabit nem lehetett érezni benne, és krémlevesnek sem mondható. Ha a menüben
egyszerűen körtelevest írtak volna, akkor lehet, hogy a gyerekek megkóstolták volna. Így viszont sokan
meg se kóstolták.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A szülői munkaközösség megszervezhetné,
hogy tíz szülő minden nap részt vegyen a kóstolón. Mindig vannak olyan anyukák, akik GYES-en vannak,
továbbá ott vannak a nyugdíjas nagymamák is. Elmondja, hogy a Kölyökmenza Kft. a legutóbbi
ellenőrzés során 8,5 pontot kapott.
Zaják Rita bizottsági tag: Egy nyolcadikos gyereknek a foga tört le a lencselevesben levő kavicstól.
Többségében jó az étel, de most megint azon a szinten van az étel minősége, mint amilyen korábban
volt. Nincs változás, fejlődés. A gyerekei az iskolában ebédelnek, és sokszor mennek úgy haza, hogy
nem ettek semmit, mert nem ízlett nekik az étel. Egész csirkecombokat dobnak ki az iskolában, továbbá
tonna számra viszik a tejet az iskolába, holott a gyerekek nem isszák meg.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A csirkecombot mért nem eszik meg?
Zaják Rita bizottsági tag: Nagyon sótlan.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Eddig a jogszabályok nem tették lehetővé,
hogy nagyon sós ételt kapjanak a gyermekek. Most a jogszabályváltozás már lehetővé teszi, hogy
sósabb étel kerüljön az iskolába.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A szekszárdi éttermekkel viszont pont az a probléma, hogy
a levesek túl vannak sózva.
Zaják Rita bizottsági tag: Van egy arany középút a sótlan és a túlsózott étel között: a normál sótartalmú
étel. A pedagógusok sótartóval a kezükben járnak az ebédlőben.
9
1128jkv

Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A jogszabályváltozásnak köszönhetően
változni fog a helyzet.
Zaják Rita bizottsági tag: Nagyon örülne, ha ez a változás bekövetkezne végre.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A Kölyökmenza Kft. ügyvezetője akkor tud
változtatni a helyzeten, ha megfogalmazzák a szülők is a véleményüket, például úgy, hogy naponta
elmegy tíz szülő a kóstolásra.
Zaják Rita bizottsági tag: Jelzi, hogy abban az iskolában, ahová a gyermekei járnak, megpróbálja
megszervezni, hogy minden nap elmenjen tíz szülő a kóstolásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
7. napirendi pont:
Javaslat az „Élő Szeretetet Embertársainknak!” adventi programban fellépők támogatására
(107. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Már tavaly is sikerült megoldani, hogy azok az egyesületek, akik
aktívan részt vettek az „Élő Szeretetet Embertársainknak!” adventi programban, valamilyen
elismerésben részesüljenek. A legtöbb fellépő 30.000 forint támogatásban részesülne, kivéve azok a
fellépők, akik egy kicsivel többször lépnek fel, mert ők nagyobb összegű támogatásban részesülnének.
A Mentálhigiénés Műhely pedig a tavalyi évhez hasonlóan 200.000 forint összegű támogatást kapna az
idén is. A fellépőknek összesen 1.120.000 forint összegű támogatás lenne kiosztva.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 206/2016. (XI. 28.) határozata
az „Élő Szeretet Embertársainknak!” adventi programban fellépők
támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a határozat 1. melléklete szerinti összeggel a szekszárdi
székhelyű civil szervezeteknek, intézményeknek 800.000 forint
kiegészítő támogatást nyújt az „Élő Szeretet Embertársainknak”
programban való részvétel elismeréseként a Bizottság 2016. évi
Tartalékkeretének terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a támogatottak részére készítse elő a támogatási
megállapodást, valamint felkéri a Gazdasági Igazgatóságot a támogatási
összegek átutalására.
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3. A Bizottság a szekszárdi székhelyű alapítványokat 320.000 Ft értékben a
határozat 2. melléklete szerint javasolja támogatni a Közgyűlésnek.
Határidő:

2016. november 28.
2. pont tekintetében: 2016. december 31.
3. pont tekintetében: 2016. december 15.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2.pont tekintetében:
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi bizottsági kereten fennmaradó összeg felosztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Összehasonlította, hogy a sportegyesületek mekkora
összegű támogatást kaptak az idei és a tavalyi évben. Ez alapján elmondható, hogy vannak olyan
egyesületek, amelyek idén feltűnően kevesebb támogatást kaptak, ezért javasolja, hogy a bizottság a
2016. évi keretéből fennmaradó összeget ezen egyesületek között ossza fel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: 447.350 forintról van szó. Felkéri Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági
referenst, hogy tegye meg javaslatát a bizottsági kereten fennmaradó összeg felosztására.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Javasolja, hogy a bizottság az alábbi sportegyesületeknek
nyújtson támogatást:
- Alisca Taekwondo Klub: 50.000 forint
- Fáklya SE Szekszárd: 50.000 forint
- Szenior Atlétikai Club: 50.000 forint
- Szekszárdi Kórház Sportkör: 97.000 forint
- „Unio Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Boksz Club Szekszárd: 100.000 forint.
Ezen kívül javasolja a „Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány támogatását 100.000
forinttal.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 207/2016. (XI. 28.) határozata
a 2016. évi bizottsági kereten fennmaradó összeg felosztásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága összesen 347.000 forint összeggel támogatja az alábbi
sportegyesületek működését a bizottság 2016. évi Tartalék Kerete
terhére az alábbiak szerint:
Sorszám

Sportegyesület

Megítélt támogatás
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1.

Alisca Taekwondo Klub

50.000 forint

2.

Fáklya SE Szekszárd

50.000 forint

3.

Szenior Atlétikai Club

50.000 forint

4.

Szekszárdi Kórház Sportkör

97.000 forint

5.

„Unio
Boksz
Team”
Ökölvívó
Utánpótlást 100.000 forint
Nevelő
Boksz
Club
Szekszárd

2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a támogatottak részére készítse elő a támogatási
megállapodást, valamint felkéri a Gazdasági Igazgatóságot a támogatási
összegek átutalására.
3. A Bizottság a „Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítványt
100.000 forint összeggel javasolja támogatni a Közgyűlésnek a bizottság
2016. évi Tartalék Kerete terhére.
Határidő:
Felelős:

2016. november 28.
a 2. pont tekintetében: 2016. december 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
a 2. pont tekintetében:
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén az ülést 9 óra 25 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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