SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-9/2011.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2011.
május 10-én 13 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Fajszi Lajos bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívott:

Bay Attila a Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke,
Szıts Gábor a Hikari Aikido Egyesület elnöke,
Kizakisz Gorgiosz a Yorgos SE elnöke,
Török Sándorné a Szenior Atlétikai Club elnöke,
Márton István a Fáklya SE elnöke.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 13 óra 30 perckor megnyitja.
Majnay Gábor: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére – az ülésen kiosztott - I. Béla
Gimnázium Arany János Kollégiumi Programja keretében induló, 2011/2012. tanévi 9. évfolyama
osztályába felvehetı tanulói létszám címő, a Garay János Általános Iskola és AMI kérelme címő, a
Baka István Általános Iskola kérelme címő, és a Vitéz Kovács János kérelme címő írásbeli
elıterjesztéseket, valamint a 68/2011. (V.2.) HB határozat módosítása címő szóbeli elıterjesztést.
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 módosító javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Az I. Béla Gimnázium Arany János Kollégiumi Programja keretében induló, 2011/2012. tanévi
9. évfolyama osztályába felvehetı tanulói létszám
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
2. napirendi pont:
A Hikari Aikido Egyesület mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot47 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Szıts Gábor a Hikari Aikido Egyesület elnöke
3. napirendi pont:
A Yorgos SE mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot48 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Kizakisz Georgikosz a Yorgos SE elnöke
4. napirendi pont:
A Fekete Gólyák Kézilabda Club mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot51)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Bay Attila a Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke
5. napirendi pont:
A Szenior Atlétikai Club mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot49 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Török Sándorné a Szenior Atlétikai Club elnöke
6. napirendi pont:
A Fáklya SE mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot50 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Márton István a Fáklya SE elnöke
7. napirendi pont:
A Garay János Általános Iskola és AMI kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
8. napirendi pont:
A Baka István Általános Iskola kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
Javaslat a városi sportrendezvények megrendezésére tervezett pénzösszegek átcsoportosítására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot38 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatója
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10. napirendi pont:
A 68/2011. (V.2.) HB határozat módosítása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
11. napirendi pont:
Vitéz Kovács János kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
12. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Az I. Béla Gimnázium Arany János Kollégiumi Programja keretében induló, 2011/2012. tanévi
9. évfolyama osztályába felvehetı tanulói létszám
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

71/2011 (V.10.) HB határozat
Az I. Béla Gimnázium Arany János Kollégiumi
Programja keretében induló, 2011/2012. tanévi 9.
évfolyama osztályába felvehetı tanulói létszám
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy.
rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 1) bekezdésének 5.
alpontjában kapott felhatalmazással a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 102. § (2)
bekezdés c) pontja alapján engedélyezi, hogy az
Arany János Kollégiumi Program keretében induló,
2011/2012. tanévi 9. évfolyama osztályába az I. Béla
Gimnázium a korábban meghatározott felvételi
keretszámot túllépve, a Kt. Által meghatározottak
szerinti átlaglétszámig (28 fı) beiskolázhasson.
Határidı: 2011. május 10.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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2. napirendi pont:
A Hikari Aikido Egyesület mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot47 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Szıts Gábor a Hikari Aikido Egyesület elnöke
Szıts Gábor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Hikari Aikido Egyesület 2002 óta mőködik itt
Szekszárdon. Az egyesület 50-60 fıbıl áll, gyerekekbıl és felnıttekbıl egyaránt. Elmondja, hogy az
egyesület kezdetben a japán aikido elnevezéső harcmővészettel foglalkozott, ami nem versenysport,
hanem egy mozgásmővészet. A gyerekek részérıl azonban megjelent a versenyzés iránti igény, ezért 4
évvel ezelıtt utánanéztek, hogy melyik az a legközelebb álló sportág, amelyek keretében a gyerekeket
versenyeztetni tudják. 2006-ban a FILA, a Nemzetközi Birkózó Szövetség létrehozott egy új birkózó
szabályrendszert azzal a céllal, hogy a 2016-os Olimpián felváltsa a kötött fogású birkózást. Ennek a
szabályrendszernek az a neve, hogy „greppling”, azaz „földharc”. Az elsı ilyen magyar bajnokságon
tavaly ık is részt vettek, és több bajnoki címet is hazahoztak. Egy fiatal versenyzı, Bogáncs Bence,
valamint két veterán versenyzı, Lekics Jenı és ı maga kijutottak a korosztályos világbajnokságra is.
Lekics Jenı ezüst érmet, Bogáncs Bence is ezüst érmet szerzett a saját korcsoportjában, ı pedig arany
érmet szerzett két fogás nemben. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon Szekszárdon van a legerısebb
birkózó utánpótlás nevelı hely. Sajnos az emberek ezt nem igazán tudják itt Szekszárdon, pedig ı
próbál kapcsolatot teremteni a médiával, sokszor nem sok sikerrel. Elmondja továbbá, hogy a Magyar
Birkózó Szövetség elnyerte a 2011-es korosztályos világbajnokságnak a rendezési jogát, amelynek a
szervezésében ı maga is segít. Ezen kívül kéri a bizottság segítségét a sportcsarnok terembérleti
díjával kapcsolatban, ami jelenleg több mint a várostól kapott támogatás. Jó lenne, ha a városi
támogatás legalább megegyezne a sportcsarnok terembérleti díjával, mert az egyesületnek így is magas
összegő kiadásai vannak. A nemzetközi birkózó licencek – amelyeket a FILA ad ki – 50.000,- Ft-os
nagyságrendek, amelyet euróban kell kifizetni, ezért az egyesületnek az is nagy segítség lenne, ha
legalább a sportcsarnokot ingyenesen használhatnák.
Halmai Gáborné: A beszámolóban olvasta a tamási és az iregszemcsei programjukat. Kérdezi, hogy
az iregszemcsei gyerekeket hogyan tudják bevonni programba?
Szıts Gábor: Iregszemcsén van egy nevelı otthon, ahol kb. 3 éve – egy pályázat kapcsán –
foglalkozik a fogyatékkal élı gyerekekkel mozgásfejlesztési szinten. Megtanítják nekik a gurulást
elıre és hátra, valamint az esést. Gyakorlatilag a sport „küzdelem” részét nem tanítják meg nekik,
hogy ne tudjanak egymásban kárt tenni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az egyesület létszámán belül milyen a gyerekek és a felnıttek aránya?
Szıts Gábor: Az egyesület létszámának 75-80%-a gyerek. De nem csak Szekszárdon oktat, van egy
50-60 fıs csoportja Tamásiban, és az iregszemcseiek kb. tízen vannak.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megköszöni a beszámolót. Felhívja az egyesület figyelmét, hogy a
Szekszárdi Vasárnapban is közzé tehetik az eredményeiket. Elmondja továbbá, hogy a Szekszárdi
Vasárnapban sorban be fogják mutatni a szekszárdi civil és sportegyesületeket, így a Hikari Aikido
Egyesület is lehetıséget kap a bemutatkozásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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72/2011 (V.10.) HB határozat
A Hikari Aikido Egyesület mőködése és terveinek
bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Hikari
Aikido Egyesület beszámolóját elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Hikari Aikido Egyesületet,
hogy a 2011. évre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
3. A bizottság az egyesület 2011. évi munkájához
sok sikert kíván.
Határidı: 2011. május 10.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
3. napirendi pont:
A Yorgos SE mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot48 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Kizakisz Georgiosz a Yorgos SE elnöke
Kizakisz Georgiosz: Elmondja, hogy az egyesület 2007-ben alakult. A Baka István Általános
Iskolában tartja az asztalitenisz edzéseket a gyerekenek. Sajnos máshol nem tudnak gyakorolni. Nincs
pénzük terem bérlésére. A gyerekeket megyei asztalitenisz diákkupákra szokta vinni versenyezni.
Ezen kívül részt szoktak venni a városi csapatbajnokságokon is. Ismerteti az eredményeket. A
legnagyobb problémájuk, hogy nem tudnak hol edzeni. Tolna Város Önkormányzata felajánlotta, hogy
ingyen edzhetnek egy helyen, de jó lenne, ha Szekszárdon is lenne egy állandó helyük. Ezen kívül
nagyon nagy szükségük lenne legalább két versenyasztalra is, mert az egyesületnek sajnos nincs rá
pénze.
14 órakor Dr. Horváth Kálmán elhagyja az üléstermet. A 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen. A
bizottság továbbra is határozatképes.
Halmai Gáborné: A Sáth Sanyi bácsi-féle asztalitenisz egyesülettel milyen a kapcsolata?
Kizakisz Georgiosz: Egy darabig nagyon jó volt a kapcsolat közöttük, de ez sajnos mára megromlott,
ezért váltak külön, és hozták létre a Yorgos sportegyesületet. Ismerteti a felmerült problémákat.
Horváth Ferenc: Jó lenne, ha a szekszárdi sportcsarnokba tudnának edzeni. Ebben ı is tudna segíteni,
de javasolja, hogy mindenképpen egyeztessenek Sáth Sanyi bácsival.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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73/2011 (V.10.) HB határozat
A Yorgos SE mőködése és terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Yorgos SE
beszámolóját elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Yorgos Sport Egyesületet,
hogy a 2011. évre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
3. A bizottság az egyesület 2011. évi munkájához
sok sikert kíván.
Határidı: 2011. május 10.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont:
A Fekete Gólyák Kézilabda Club mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot51)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Bay Attila a Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke
Bay Attila: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Halmai Gáborné: Ha nics saját utánpótlása a klubnak, akkor ez náluk hogy mőködik?
Bay Attila: Az UKSE-vel van egy együttmőködés erre vonatkozóan, és nagyon jó a kapcsolat velük.
Elmondja, hogy nekik is vannak anyagi problémáik. A palánki sportcsarnokban tartják az edzéseket
nem kevés pénzért, ezért ık is szeretnének bejutni a szekszárdi sportcsarnokba. Ha lenne rá mód és
lehetıség, akkor ennek nagyon örülnének. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
74/2011 (V.10.) HB határozat
A Fekete Gólyák Kézilabda Club mőködése és
terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Fekete
Gólyák Kézilabda Club beszámolóját elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Fekete Gólyák Kézilabda
Club egyesületet, hogy a 2011. évre vonatkozóan
is
keressen
pályázati
lehetıségeket
mőködésükhöz,
illetve
rendezvényeik
szervezéséhez.
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3. A bizottság az egyesület 2011. évi munkájához
sok sikert kíván.
Határidı: 2011. május 10.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
5. napirendi pont:
A Szenior Atlétikai Club mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot49 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Török Sándorné a Szenior Atlétikai Club elnöke
Török Sándorné: Elmondja, hogy legnagyobb hátrányuk, hogy a veterán sport kevesebb támogatót
vonz, ezért nagyon kevés támogatójuk van. 28 éve mőködik a klub, és sajnos egyre jobban
öregszenek, utánpótlás pedig nincs. Problémaként említi meg továbbá, hogy az ı eredményeiket nem
teszik közzé sehol sem.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
75/2011 (V.10.) HB határozat
A Szenior Atlétikai Club mőködése és terveinek
bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szenior
Atlétikai Club beszámolóját elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Szenior Atlétikai Club
egyesületet, hogy a 2011. évre vonatkozóan is
keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz,
illetve rendezvényeik szervezéséhez.
3. A bizottság az egyesület 2011. évi munkájához
sok sikert kíván.
Határidı: 2011. május 10.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
6. napirendi pont:
A Fáklya SE mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot50 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Márton István a Fáklya SE elnöke
Márton István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Mikor lesz a teniszverseny?

7

Márton István: Augusztus 19-21 között. Elmondja, hogy ık is egyre kevesebben vannak, egyre
jobban idısödnek, utánpótlás pedig nincs. Ennek ellenére a lehetıségekhez képest megpróbálnak
minél több versenyen részt venni, és eredményeket elérni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
76/2011 (V.10.) HB határozat
A Fáklya SE mőködése és terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Fáklya SE
beszámolóját elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Fáklya Sport Egyesületet,
hogy a 2011. évre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
3. A bizottság az egyesület 2011. évi munkájához
sok sikert kíván.
Határidı: 2011. május 10.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont:
A Garay János Általános Iskola és AMI kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Csillagné Szánthó Polixéna: Ismerteti a kérelem tárgyát és az elızményeket. Javasolja, hogy a
bizottság mindenképpen támogassa az iskola kérelmét. Megígérte az iskolának, hogy az étkezés
biztosítása tekintetében mindenképpen segítséget nyútanak.
Majnay Gábor: Véleménye szerint a verseny meghirdetésénél fel kellett volna tüntetni, hogy a
gyerekek étkezésérıl mindenki saját maga gondoskodjon. Saját tapasztalatból tudja, hogy más
versenyeknél sem szoktak étkezést biztosítani a gyerekek számára. Ezt jelezte is az iskola
igazgatójának, de tekintettel arra, hogy ez a verseny már meghirdetésre került, az étkezést valahogy
meg kell oldani. Felhívja a bizottság figyelmét továbbá arra, hogy a bizottság tartalék kerete is véges,
és még csak május van.
Halmai Gáborné: Egyetért Majnay Gáborral. Felveti, hogy nem biztos, hogy komplett ebédet kellene
biztosítani. Ezen kívül, tekintettel arra, hogy regionális döntırıl van szó, az érintett megyéktıl is
kérhetne az iskola támogatást.
Bay Attila: A Diákétkeztetési Kft. ügyvezetıjeként úgy tud segíteni, hogy ha azt mondja, hogy a
versenyre érkezı gyerekek is ugyanazt a menüt kapnák, mint a többi gyerek. Ezen kívül az iskolának
csak a nyersanyagnorma + ÁFA összeget, azaz összesen 75.000,- Ft-ot kellene kifizetnie.
Halmai Gáborné: Ez esetben javasolja, hogy 100.000,- Ft támogatást biztosítsanak az iskola részére.
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Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal, és megfogalmazza a határozati javaslatot.
Megköszöni Bay Attilának az együttmőködést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
77/2011 (V.10.) HB határozat
A Garay János Általános Iskola és AMI kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Garay János
Általános Iskola és AMI Országos Weöres
Sándor Gyermekszínjátszó találkozó regionális
döntıje támogatására vonatkozó kérelmét
100.000,- Ft-tal támogatja a bizottság Tartalék
Kerete terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére, és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2011. május 10.
2. pont tekintetében: 2011. május 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
8. napirendi pont:
A Baka István Általános Iskola kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Majnay Gábor: Ismerteti a kérelmet.
Halmai Gáborné: Véleménye szerint a bizottság ne csináljon abból rendszert, hogy a versenyekre az
étkezést támogatja, mert valóban nagyon sok iskola van, aki sok versenyt szervez, és a bizottság ezt
nem gyızi anyagilag.
Takács Zoltán: Javasolja, hogy tájékoztassák az iskolákat arról, hogy a bizottság a jövıben nem
kívánja támogatni a versenyeken a gyerekek étkeztetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért az elıtte szólókkal, csak attól tart, hogy erre hivatkozva nem
fogják a szülık elvinni a gyerekeket a versenyekre.
Majnay Gábor: Javasolja, hogy a jövıben a bizottság által meghirdetett pályázatoknál a pályázati
felhívásokban külön hívják fel a figyelmet a versenyek esetében az étkeztetés támogatásának
lehetıségére.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy az étkezésre semmiképpen ne nyújtsanak támogatást. Az utazást
pedig a kistérségi busszal is meg lehetne oldani.
Majnay Gábor: Nem tudja, hogy a kistérségi busz biztosítása nem kerülne-e többe a bizottságnak,
mintha valamekkora összeget biztosítanának az iskola részére az utazási költségekre. Nem tudja
biztosan, de lehet, hogy ennek elıször utána kellene nézni.
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Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy az utazási költségeket támogassa a bizottság oly módon,
hogy felhívják az iskola figyelmét arra, hogy nyújtsanak be pályázatot ezzel kapcsolatosan a Sport
keretre. Megfogalmazza a határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
78/2011 (V.10.) HB határozat
A Baka István Általános Iskola támogatási
kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Baka István
Általános Iskola Leány Labdarúgó Diákolimpia
Országos Döntıjén való részvételre vonatkozó
kérelmét átirányítja a Sport Keretre, és felkéri az
iskola igazgatóját, hogy a pályázati felhívásnak
megfelelıen nyújtsanak be pályázatot az utazási
költségek tekintetében.
Határidı: 2011. május 10.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
9. napirendi pont:
Javaslat a városi sportrendezvények megrendezésére tervezett pénzösszegek átcsoportosítására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot38 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatója
Majnay Gábor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatója
jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Ismerteti az elıterjesztést, és kéri a bizottságot a határozati
javaslat elfogadására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
79/2011 (V.10.) HB határozat
A városi sportrendezvények megrendezésére
tervezett pénzösszegek átcsoportosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága javasolja a
Közgyőlésnek, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának a 2011. évi
költségvetésrıl
szóló
10/2011.
(III.9.)
önkormányzati rendelet 17. számú melléklete
szerinti
mőködési
tartalékon
elkülönített
pénzösszeg keretébıl az alábbi összegeket
csoportosítsa
át
a
Városi
Sport- és
Szabadidıközpont költségvetésébe:
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•
•
•

III. Városi Sportmajálisra 500.000 Ft
2011. évi Streetball Fesztiválra1.500.000 Ft
2011. évi Kihívás Napjára 200.000 Ft

2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a
Közgyőlés
soron
következı
ülésére
beterjesztendı
költségvetési
rendelet
módosításba
építse
be
a
pénzösszeg
átcsoportosítását.
Határidı: 2011. május 10.
2. pont tekintetében: 2011. május 26.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóságvezetı
10. napirendi pont:
A 68/2011. (V.2.) HB határozat módosítása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a bizottság az elızı, május 2-i ülésén felosztotta a
2011. évi Mőködési Támogatás Keretet, de a Kiemelt egyéni sportág keretnél elszámoltak valamit. Ez
azt jelenti, hogy 4 millió Ft helyett 4,1 millió Ft-ot osztottak fel. Azért, hogy ezt a hibát megoldják,
javasolja, hogy a bizottság csoportosítson át a Tartalék Keretérıl 100.000,- Ft-ot a Kiemelt egyéni
sportág Keretre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
80/2011 (V.10.) HB határozat
A 68/2011. (V.2.) HB határozat módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 68/2011. (V.2.)
HB határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A bizottság a Sportkeret – Sportegyesületek
támogatási keret – Kiemelt egyéni sportág Keretre
átcsoportosít 100.000,- Ft-ot a Sportcélú Tartalék
Keretbıl.
Határidı. 2011. május 10.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
11. napirendi pont:
Vitéz Kovács János kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Csillagné Szánthó Polixéna: Ismerteti a kérelmet. Nem ért egyet a szobor átnevezésével. Javasolja a
bizottságnak, hogy ne támogassa Vitéz Kovács János kérelmét.
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Pócs Margit: Nem javasolja a szobor átnevezését. Javasolja, hogy a bizottság foglalja határozatba,
hogy a jövıben is a hagyományoknak megfelelıen kívánja megrendezni a „Magyar Hısök
Emléknapja” ünnepséget.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megfogalmazza a határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
81/2011 (V.10.) HB határozat
Vitéz Kovács János kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Vitéz Kovács
János kérelmét nem támogatja, a „Magyar Hısök
Emléknapja” ünnepséget továbbra is az eddig
kialakult hagyománynak megfelelıen kívánja
megrendezni.
Határidı: 2011. május 10.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
12. napirendi pont:
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 15 óra 20 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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