SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-16/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2016.
december 12-én (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
Dr. Máté István bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Pap Máté bizottsági tag
Zaják Rita bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Majnay Gábor osztályvezető
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvezető

Meghívottak:

Szabó Ferenc a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball
Sportegyesület elnöke
Schneider Gábor a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros
Egyesület képviselője

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.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot a sorrendváltoztatással együtt,
amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:

1
1212kv

NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemekre vonatkozó
vagyonkezelési szerződés elfogadására
(377. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
2. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(111. 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
3. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(112. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Schneider Konrád a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület elnöke
Schneider Gábor a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület edzője
4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(375. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
5. napirendi pont:
Javaslat a „Bűnmegelőzési projektek megvalósításához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(368. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club 2016/2017-es látvány-csapatsport támogatáshoz
kapcsolódó kérelme
(376. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
A Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd kérelme
(113. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
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8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2017. évi
munkaterve
(110. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
ZÁRT ÜLÉS:
9. napirendi pont:
Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására
(366. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

1. napirendi pont:
Javaslat köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemekre vonatkozó
vagyonkezelési szerződés elfogadására
(377. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Az alap megállapodást a Közgyűlés 2016. november 24-i ülésén már elfogadta,
most kifejezetten a vagyonkezelési jog részletkérdéseiről van szó. Az önkormányzat kapott egy sablon
megállapodást, amiben lehetőség nyílt a specialitások megvizsgálására és beépítésére. A végleges
megállapodásra még nem érkezett visszajelzés a KLIK-től, viszont a Közgyűlés 2016. december 15-i
ülésére meg fog érkezni a válasz. A megállapodás egyik specialitása az, hogy a Zrínyi utcai iskola épülete
is részét képezi a megállapodásnak, tekintettel arra, hogy a Közgyűlés döntést hozott arról, hogy
tulajdonba veszi ezt az épületet, amivel kapcsolatban már a földhivatali bejegyzés zajlik. A másik
specialitás, ami részét képezi a megállapodásnak, a takarítás kérdése. Az önkormányzati feladatellátást
szolgáló ingatlanrészek az önkormányzat vagyonkezelői jogában maradnak. Itt kifejezetten a
gyermekétkeztetést szolgáló vagyonelemekről van, az étkezőről, a konyháról, és a kiszolgáló
helyiségekről. Utóbb megállapodás született arról, hogy a térítési díj beszedésére szolgáló
irodahelyiség is ebbe a körbe tartozzon. A költségmegosztást erre tekintettel még módosítani kell.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Erre a Közgyűlésig sor kerül?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen. A takarítással kapcsolatban elmondja még, hogy a konyha takarítása az
étkeztetést végző szolgáltató feladata. Az étterem takarítása eddig az önkormányzat feladata volt, de
az a megállapodás született az egyeztetések során, hogy ezt a tankerületi központ felvállalná, mert ez
sokszor gyakorlati problémát okoz, például, ha az étkezések során a gyerekek kiborítják az ételt. Ezért
a tankerületi központ felvállalta, hogy gondoskodik az étterem takarításáról, amiért cserébe az
önkormányzat köznevelési célú használatot engedélyezne az ingatlanrészre. Az alapkonstrukció pedig
az, hogy a működtetéssel és a karbantartással kapcsolatos költségeket a tankerületi központ viseli, de
az önkormányzatnak továbbra is lehetősége lesz fejlesztések végrehajtására. A bevételek beszedésére
is a tankerületi központ lesz jogosult.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az amortizációs költség az átvevőt terheli?
3
1212jkv

dr. Molnár Kata jegyző: Igen. Elmondja továbbá, hogy az összes intézmény területét átnézte az
önkormányzat, és megvizsgálták, hogy melyik intézményrészeket nem szeretnék átadni. Ezek közé
tartozik egyrészt a Dienes Iskola faházas része, ami parkoló fejlesztési célra szolgálna, másrészt pedig
a Szivárvány Iskolánál található kapubejáró, amit jelenleg raktározási célra használ az önkormányzat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nem lenne egyszerűbb megoldás bérleti szerződést kötni a KLIKkel?
dr. Molnár Kata jegyző: Nem, törvény által rögzített kötelezettséget teljesít az önkormányzat.
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 208/2016. (XII. 12.) határozata
köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemekre
vonatkozó vagyonkezelési szerződés elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és
ingó vagyonelemekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés elfogadására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(111. 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
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Történt-e változás a Sportegyesületnél a beszámoló leadása után?
Szabó Ferenc, a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke: Igen, az egyesület
intenzív utánpótlás képzésbe kezdett. Junior korosztályban igen sok gyermek kezd el versenyezni az
egyesületnél, akikkel kettő divízióban is el tudnak indulni. Az egyik a „kiemelt liga”. Itt olyan tapasztalt
játékosok versenyeznek, akik korábban már mutattak fel eredményeket. Ők a dunaújvárosi
játékosokkal fognak közösen versenyezni. A kezdő játékosokkal a „divízió 2”-ben indulnak el. Tervezi
az egyesület külföldi edző szerepeltetését is. Szőnyi Ferenc vezetőedző mandátuma a tavalyi évben
lejárt, most pedig külföldi edzőt szeretnének megbízni az edző feladatok ellátásával. Az edző társadalmi
munkát végezne, azonban lakhatást kell, hogy biztosítson neki az önkormányzat. A játékosállomány
erejét is szeretnék növelni, ezért tervezik egy külföldi futójátékos leigazolását is, akinek szintén szállást
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kell, hogy biztosítsanak, továbbá munkát is kell, hogy keressenek neki. Az edző és a játékos is az elnöki
javadalmazással azonos mértékű díjazásban részesülne.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A játékos is társadalmi munka keretében edzene?
Szabó Ferenc, a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke: Igen. Elmondja,
hogy a városvezetéssel már egyeztetett a lakásbérléssel kapcsolatban: egy önkormányzati lakás
bérlése esetén az edző és a játékos lakhatása is biztosítva lenne. A legnagyobb gondot még mindig a
terembérlés jelenti. A téli időszakban legalább hetente egy alkalommal szüksége lenne a felnőtt és a
gyermek csapatnak is teremben zajló edzésre. A sikerekkel kapcsolatban elmondja, hogy van olyan
játékosa az egyesületnek, aki tagja a magyar válogatottnak, más játékos pedig nagy valószínűséggel el
fog nyerni egy sportösztöndíjat az Amerikai Egyesült Államokba.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hogyan zajlott a játékos toborzás?
Szabó Ferenc, a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke: A tankerületi
vezetőkkel és az iskolák igazgatóival egyeztetve minden jelentős középiskolát felkerestek. Beszéltek a
sportról, a csapatszellemről, arról, hogy miért érdemes sportolni, továbbá, hogy milyen érzés egy
csapathoz tartozni. A jelentkezők részt vettek egy felmérőn. 10-12 diák jelezte, hogy szeretnének
csatlakozni a csapathoz.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Amikor valamelyik játékos más színekben játszik, az jelent plusz
bevételt az egyesületnek?
Szabó Ferenc, a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke: Bevételt nem
jelnet, viszont a játékosnak hozzájárul a fejlődéséhez: magasabb szintű bajnokságban mérettetheti
meg magát, valamint több játéklehetősége lesz. A csapatnak egyébként nagyon sok költsége van:
fizetnie kell azért, hogy elindulhasson a bajnokságban, fizetni kell továbbá a játékosok biztosítását is, a
nevezést, az utazást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a tájékoztatást.
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 209/2016. (XII. 12.) határozata
a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület
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 Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball
Sportegyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati
lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. december 12.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

3. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(112. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Schneider Konrád a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület elnöke
Schneider Gábor a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület edzője
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány sportolója van az egyesületnek összesen?
Schneider Gábor, a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület edzője: Erre nem lehet pontos
választ adni, tekintettel arra, hogy olyan sportolók is vannak, akik nem versenyeznek, hanem csak
szabadidőben kerékpároznak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztés tartalmaz neveket sportolókról. Ők igazolt
versenyzők?
Schneider Gábor, a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület edzője: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hogyan látja az egyesület a Gemenc Nagydíj sorsát?
Schneider Gábor, a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület edzője: Év elején Csillag Balázs, a
Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatója és Máté Péter tanácsos megkeresték őt azzal, hogy a
támogatók részéről van olyan igény, hogy a Gemenc Nagydíj ne csak az országúti kerékpárról szóljon,
hanem „össznépi” kerékpáros rendezvény legyen. Továbbá a támogatók azon a véleményen vannak,
hogy a verseny akkor érheti el a korábbi évek színvonalát újra, ha a szekszárdi lakosok szekszárdi
versenyzőkért szurkolhatnak. Különben nem fognak lejönni a rendezvényre. Olyan szekszárdi
versenyzők kellenek, akiket tényleg ismer a város, nem pedig máshonnan átigazoltak. Megjegyzi, hogy
az utóbbi évben a kritérium verseny egyre népszerűbb lett. Az egyesületnek nem titkolt célja, hogy újra
legyen felnőtt csapata. Ehhez a Sportközpont is próbál segítséget nyújtani, továbbá lehet, hogy a város
is tud szponzorokat ajánlani. A felnőtt versenyzőket pénz nélkül nem lehet megtartani, viszont a
lakhatás biztosítása a kerékpárversenyzők esetében nem létkérdés, mert a versenyzők bárhol tudnak
edzeni, ezért nem szükséges Szekszárdra költözniük. A napokban beszélt a magyar körverseny, a Tour
de Hongrie főszervezőjével arról, hogy lát-e esély arra, hogy a 2017. évben szekszárdi csapat is részt
vegyen a versenyen. Elmondja, hogy azt a választ kapta, hogy bár már az összes férőhely betelt, nem
kizárt a részvétel lehetősége, mert sok olyan csapat is jelentkezett, amelyeknél a legjobb versenyzők
akkor a Tour de France-on fognak versenyezni. A szekszárdi utánpótlás korosztályú versenyzők, köztük
a fia is, egy-két évig sajnos még nem indulhatnak el a magyar körversenyen az életkoruk miatt, viszont
a Gemenc Nagydíjon igen. 2020-ig biztos, hogy megjelennek tehetséges szekszárdi sportolók a Gemenc
Nagydíjon, utána pedig a magyar körversenyen is. A magyar körversennyel kapcsolatban többen
felvetették, hogy Szekszárdra kellene szervezni a rajtot vagy a célállomást. Szerinte viszont a részvétel
fontos a versenyen, nem pedig az, hogy Szekszárdon legyen a rajt vagy a célállomás.
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dr. Máté István bizottsági tag: A nagy kérdés az a pénzforrás. Az alakulóban levő csapattal többször
találkozott már, jól ismeri őket. A problémát az egyesületnél a másik kerékpáros klubbal való
viszonyban látja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Igen, a bizottság minden évben megkérdezi, hogy van-e esély a két
kerékpáros klub viszonyának rendezésére.
Schneider Gábor, a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület edzője: Ezzel kapcsolatban
megjegyzi, hogy a másik klubnak van kettő olyan versenyzője, akik a jelek szerint a téli edzéseket már
velük folytatják le. Egyik versenyzőt sem kérték meg, hogy jöjjenek át ehhez az egyesülethez,
mindkettő saját elhatározásból jön majd át, viszont jövőre már egy budapesti csapatnál fognak edzeni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Budapesten folytatják majd tanulmányaikat?
Schneider Gábor, a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület edzője: Igen. Megjegyzi még, hogy a
két klub közti viszony talán javulni látszik.
dr. Máté István bizottsági tag: Fontos lenne a két klub közti jó viszony helyreállítása, mert az erőket
összpontosítani kellene.
Schneider Gábor, a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület edzője: A Gemenc Nagydíjjal és a
magyar körversennyel kapcsolatban a másik klub inkább a szervezésben szeretne részt venni, míg ők a
részvételt tartják fontosabbnak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a tájékoztatást.
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 210/2016. (XII. 12.) határozata
a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros 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 Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesületet, hogy
a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. december 12.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(375. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens: Szekszárd Megyei Jogú Város a Területi és Operatív
Programban (a továbbiakban: TOP) rendelkezésre álló forráskeretét az Integrált Területi Programjában
(a továbbiakban: ITP) határozza meg. Az ITP-ben szereplő projektek Európai Uniós támogatással
valósulnak meg, nemzeti társfinanszírozás mellett. Most azonban az ITP felülvizsgálata szükségessé
vált, és december 31-ig módosítani kell, ugyanis a Modern Városok Program keretében végrehajtandó
fejlesztések megvalósításáról szóló 1418/2016. (VII. 29.) kormányhatározat felkéri az irányító
hatóságokat, hogy kerüljön megvizsgálásra, hogy melyek azok a Modern Városok Programban
megvalósítható projektek, amelyek ehhez a TOP forráskerethez, fejlesztésekhez illeszthetők. A Modern
Városok Programban levő projektek hazai finanszírozásúak. A Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: Hatóság), aki felelős a TOP projektek
felhasználhatóságáért, elkezdte ezt az egyeztetést a megyei jogú városokkal, így Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatával is. A vizsgálat elemeként két szempontot határozott meg, ahol illeszthetőek
a TOP-hoz a Modern Városok Programban megvalósítható projektek: egyrészt az új ipari park
létrehozását, amit négy milliárd forinttal támogat, másrészt pedig a komplex turisztikai fejlesztésen
belüli útfejlesztést, amire pedig egy milliárd forintot különített el. Az ipari park vonatkozásának első
üteme, ami ingatlan vásárlásra vonatkozik, az Modern Városok Programból lenne finanszírozva. A
második ütemben valósulna meg az új ipari park alapinfrastruktúrájának kiépítése. Négy milliárd forint
lenne TOP forrásból, maradék 2.376.361.413 forint pedig Modern Városok Programból. A komplex
turisztikai fejlesztésen belüli útfejlesztés esetében TOP forráskeretben megvalósul az 5113-as számú
út fejlesztése, a Tejipar előtt lévő kereszteződéstől egészen az autópályáig felmenő körforgalomig
lenne az útfejlesztés, ami az egy milliárd forintból kiegészülne egy kerékpárút fejlesztéssel. Az 51369es út szintén felújításra kerülne, ami mellett szintén kerékpárút kerülne kialakításra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az elemzést kik végezték?
Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve
a Hatóság. Az önkormányzat a kormányhatározatnak megfelelően átdolgozta az ITP-t, amit a Hatóság
egyrészt véleményezett, másrészt pedig jóvá is hagyott.
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 211/2016. (XII. 12.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi
Programjának elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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5. napirendi pont:
Javaslat a „Bűnmegelőzési projektek megvalósításához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(368. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens: 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 212/2016. (XII. 12.) határozata
a „Bűnmegelőzési projektek megvalósításához” kapcsolódó pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a „Bűnmegelőzési projektek megvalósításához”
kapcsolódó pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club 2016/2017-es látvány-csapatsport támogatáshoz
kapcsolódó kérelme
(376. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Volt előzetes egyeztetés ebben az ügyben?
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Az UFC a Közgyűlés előtti napon kereste meg az
önkormányzatot, hogy szeretné benyújtani a 2016/17-es TAO pályázatot az előterjesztés táblázatában
szereplő beruházásokra. A pályázatot már be is nyújtotta, azonban hiánypótlásra szorul abban a
tekintetben, hogy nem kaptak tulajdonosi hozzájárulást. Szekszárd Megyei Jogú Város aljegyzője
összehívott egy megbeszélést, mert mind az önkormányzat, mind a Sportközpont részéről felmerültek
kérdések. Szekszárd Megyei jogú Város jegyzője még az év elején megbízta őt azzal, hogy minden TAOos pályázattal kapcsolatban lássa el a koordinatív feladatokat, ami összefogja a Polgármesteri Hivatalon
belül felmerülő feladatokat. Minden pályázatot benyújtó egyesületnek első körben őt kell felkeresnie
a felmerülő igényeikkel. A pályázat benyújtásához most csak tulajdonosi hozzájárulásra van szükség.
Pénzösszegről egyelőre még nincs szó, az csak tájékoztatásképpen került bele az előterjesztésbe.
Önrész biztosítására talán csak a 2017-es évben lenne szükség.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az önrészt az önkormányzat vagy az egyesület biztosítaná?
9
1212jkv

Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: A KSC esetében az önrészt teljes egészében az
önkormányzat biztosította, a Fekete Gólyák esetében az önkormányzat és a Vagyonkezelő Kft.
biztosította az önrészt. Úgy gondolja, hogy szüksége lesz majd az UFC-nek is támogatásra. Megjegyzi
viszont, hogy az UFC-nek még vannak korábbi évekre visszamenőleg is elszámolási kötelezettségei,
valamint a korábban kapott 20.000.000 forintos visszatérítendő támogatást ez év december 31-ig
vissza kell, hogy fizesse.
Takács Zoltán bizottsági tag: Ki most az UFC elnöke?
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Kárpáti Zoltán.
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 213/2016. (XII. 12.) határozata
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club 2016/2017-es látványcsapatsport támogatásához kapcsolódó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club 2016/2017-es
látvány-csapatsport támogatásához kapcsolódó kérelme” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
A Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd kérelme
(113. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Az egyesületnek volt egy telephelye, ahol a galambokat
tartották. A tulajdonos viszont vagy eladta ezt az ingatlant, vagy már nem adja oda. Ezért szükségük
van egy olyan helyre, ami száraz, zárt és árammal felszerelt. Fűtésre nincs szükségük.
Majnay Gábor osztályvezető: Igazából egy gyűjtőállomásra lenne szükségük.
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Már a Kerékpáros egyesületnél is felmerült a helykérdéssel
kapcsolatos probléma, ezért már korábban felhívta a Vagyonkezelő Kft-t, hogy tudnak-e ajánlani
valamit, viszont nemleges választ kapott. Elmondja, hogy a kerékpárosok problémája lehet, hogy
megoldódik. Véleménye szerint, ha a kerékpárosoknak sem sikerült megfelelő helyiséget találni, akkor
most sem fognak sikerrel járni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az ipari park nem lehet esetleg megoldás?
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Esetleg a lőtér lehet megfelelő megoldás a problémára.
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Majnay Gábor osztályvezető: A lőtér nem lenne jó megoldás, mert hiába vannak bezárva a galambok,
azért mégis piszkítanak. Azt szeretné kérni, hogy ne a belvárosban legyen a telephelyük.
Takács Zoltán bizottsági tag: A Keselyűsi úton van egy nagy telephely, és úgy tudja, hogy ott több
szolgáltatás is megszűnt. Kimondottan raktárszerű, bezárt épületek vannak ott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ez pontosan hol van?
Takács Zoltán bizottsági tag: A gázcsere telep környékén van.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A volt húskombinát területe kihez tartozik?
Mert az száraz hely lenne világítással, és gépjárművel is könnyedén megközelíthető.
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Ő csak azokat a területeket tudja megnézni, ami az
önkormányzat tulajdonában van.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 22 perckor. Jelen van 4 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a kérelem tárgyalására a februári rendes
ülésén térjen vissza.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 214/2016. (XII. 12.) határozata
a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 telephely keresésére
vonatkozó kérelmére a 2017. évi februári rendes ülésén visszatér.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2017. évi
munkaterve
(110. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 215/2016. (XII. 12.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 2017. évi munkatervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a 2017. évi munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 12.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

További napirendi pont nem lévén az ülést 9 óra 25 perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen
folytatja munkáját.
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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