SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/43-8/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2019. június 24-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag
Pap Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil
kapcsolatok referense
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Sólyomvári Nándor a Férfi Kosárlabda Sportegyesület
Szekszárd képviselője
Asztalos Adrienn a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke
Sebestyén Györgyi pályázó

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
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Takács Zoltán bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal Takács Zoltán bizottsági tagot választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
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Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a
„Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd támogatási kérelme” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a „Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd támogatási
kérelme” tárgyú szóbeli előterjesztés napirendre történő felvételét, amelyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a
„Szakmai beszámoló a Kosárlabda Sport Club Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról” tárgyú, 64. számú írásbeli előterjesztést, tekintettel arra, hogy az egyesület
elnöke egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni a bizottság ülésén.
Az elnök szavazásra teszi fel a 64. számú bizottsági előterjesztés napirendről történő
levételére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
módosításokkal és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság
5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról
(50. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Dr. Fenyőházi Elemér a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke
2. napirendi pont:
Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd támogatási kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
3. napirendi pont.
Szakmai beszámoló a Fitt Lesz Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(66. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Asztalos Adrienn a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke
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4. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten magasabb vezetői (intézményvezető)
beosztására kiírt pályázat elbírálása
(164. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Sebestyén Györgyi pályázó
5. napirendi pont:
Az óvodák 2019/2020. nevelési évi csoportjai
(165. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelme
(68. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
A VI. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokságon való részvétel támogatása
(67. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
Javaslat a Fitt Lesz Sportegyesület Szekszárd 2018. évi Ifjúsági keretre benyújtott
pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(60. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
Javaslat a „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány 2018. évi Ifjúsági keretre
benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
10. napirendi pont.
Javaslat az Alisca Nyilai Íjász Egyesület Szekszárd 2018. évi Sportkeretre (Rendezvények
szervezése) benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának
módosítására
(62. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
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11. napirendi pont:
Javaslat a Civil Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
12. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(58. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
13. napirendi pont:
Javaslat a 2019. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának elfogadására
(65. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
_________________________________________
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról
(50. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Dr. Fenyőházi Elemér a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd (a
továbbiakban: FKSE) képviselőjét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Sólyomvári Nándor, a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd képviselője: Elmondja,
hogy az egyesület szakosztályvezetőjeként őt kérte fel dr. Fenyőházi Elemér elnök a bizottsági
ülésen való megjelenésre. A beszámolóban nem szerepelnek a nemzetközi edzőtáborok. A
város testvérvárosa, a boszniai Jajce csapatával tartják a kapcsolatot. Még három évvel ezelőtt
kaptak az önkormányzaton keresztül egy felkérést egy nemzetközi tornán való részvételre.
Ennek következményeként a boszniai csapat pedig nyaranta eljön Szekszárdra edzőtáborozni.
Elég nagy nehézséget okoz egy alapvetően muzulmán beállítottságú ország vendégeinek a
megfelelő színvonalon történő ellátása. Több, mint egy millió forintba kerül a küldöttség
fogadása, de nem is ez jelenti a legnagyobb problémát, hanem inkább az, hogy a vendégek
nem szoktak hozzá a magyar étrendhez és életritmushoz. A mai napon fog megérkezni a
delegáció. Ezzel kapcsolatban nyújtotta be az egyesület azt a támogatási kérelmét, amelyet az
előbb napirendre vett a bizottság. Eddig minden évben lehetőséget kaptak arra is, hogy ingyen
mehessenek be a vendégek az élményfürdőbe. Ez három alkalmat jelent a vendégek itt
tartózkodása alatt. Ezt Csillag Balázs ügyvezető igazgatóval szokta megbeszélni. Megjegyzi,
hogy a fejenkénti három ingyenes belépő sem kis költség. 25 gyermek érkezik Szekszárdra, így
a belépők biztosítása is hatalmas segítség az FKSE-nek. Ez a költség a TAO-ban nem számolható
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el. A TAO-val elszámolható bevételeiket és kiadásaikat sikerült már realizálniuk, de azok a
költségek, amelyek TAO-val nem számolhatóak el, azok mind csökkentik az önerőt. Az önerő
előteremtése pedig az egyik legnehezebb feladat. Ezekre tekintettel tisztelettel kéri a
bizottságot, hogy támogassa az FKSE kérelmét. Az egyesület jól működik, évről évre fejlődik,
és egyre több gyermeket foglalkoztat. Igen komoly költségei vannak az egyesületnek. 92
igazolt játékosuk van, és egy igazolt versenyzőnek a játékengedélye 4.000 forint. Ezt a
költséget a szövetség leszámlázza az egyesületeknek. A versenyeztetés és utaztatás még
további költségeket eredményez. Alapvetően nincs anyagi gondja az egyesületnek, az önerőt
kivéve. Az önerő utánpótlás-nevelés esetében 10 százalék, de egy 20 millió forintos
költségvetés esetében ez kétmillió forintot jelent. Az önkormányzati támogatás sajnos évről
évre csökken, most körülbelül 300.000 forint támogatásban tud részesülni az egyesület.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban olvasta, hogy továbbra is hátráltatja a
szakmai munkát az FKSE által negatívnak ítélt koncepció, illetve tény, hogy két szekszárdi
egyesület is van azonos korosztályú gyermekekre építve. Van-e erre megoldás?
Sólyomvári Nándor, a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd képviselője: Törekednek a
megoldásra, de ez nem könnyű feladat. A TAO ebben a témában negatív hatású, ugyanis 2013.
évi TAO költséggel kapcsolatos elszámolása sincs még az FKSE-nek a szövetség részéről
jóváhagyva. Öt-hat éves függő pályázatai vannak mind a két egyesületnek. Nem lehet tudni,
hogy a meglévő számlákat elfogadja-e a szövetség. A pénzügyi összeolvadás jelenti a
legnagyobb akadályt. Az emberi oldalról elég sokat fejlődtek, úgy érzi, hogy a két egyesület
kapcsolata normalizálódik. Az FKSE szerint az lenne a megoldás, ha egy egyesület lenne csak a
városban. Ez előbb-utóbb minden sportágnál előjön.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottsági is ezt szeretné. Nem ez az egyedüli olyan
sportág, ahol több egyesület is működik egymás mellett a városban.
Sólyomvári Nándor, a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd képviselője: Emberi oldalról
már elég sokat közeledtek. Februárban, Jajce városában megrendezett magas színvonalú
tornán közös csapattal vettek részt. Elmondja, hogy a másik csapat a Gyermek Kosárlabda
Sportegyesület Szekszárd (a továbbiakban: GYKSE). Vannak együttműködési szándékok a
GYKSE és az FKSE között, amelyek bizonyos szinten meg is valósultak, de sajnos a szövetség
koncepciója nem támogatja ezt. Jó lenne, ha közös csapatokat tudnának indítani. Ehhez az
sem kellene, hogy egy egyesület legyen a kettőből.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Melyik korosztályban kellene közös csapat?
Sólyomvári Nándor, a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd képviselője: Véleménye
szerint bármelyikben. Minél feljebb mennek a korosztályokban, annál inkább fogynak el a
gyermekek. A 12-14 éves gyermekek még szép számmal mozgósíthatóak bármilyen sportág
számára. A felnőtt korosztályra viszont elfogynak az emberek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ez sajnos nemcsak a sportegyesületeknél probléma.
Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 87/2019. (VI. 24.) határozata
a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről és
terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd
szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd támogatási kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens: Elmondja, hogy az FKSE képviselője az előző napirendi
pont keretein belül ismertette a kérelmet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az FKSE elnöke elektronikus formában elküldte részére a
kérelmet. A 27 fős delegáció milyen korosztályt képvisel?
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Sólyomvári Nándor, a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd képviselője: Az U12 és U14es korosztályt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az egyesület 200.000 forint összegű támogatást szeretne.
Sólyomvári Nándor, a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd képviselője: Azt az összeget
azokra a kiadásokra fordítaná az FKSE, amelyet a TAO-ból nem tudnak elszámolni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottság ilyenkor mindig mérlegeli, hogy más
egyesületnek mekkora összegű támogatást szokott biztosítani ilyen jellegű kérelmekre. A
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. biztosítja az ingyenes belépést az élményfürdőbe mind
a 27 gyermeknek három alkalomra. Ez körülbelül 70.000 forint összegű természetbeni
támogatást jelent. Véleménye szerint a bizottság 100.000 forinttal kellene, hogy támogassa az
egyesületet.
Sólyomvári Nándor, a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd képviselője: Elmondja,
hogy egy testvérvárosról van szó. Az FKSE szeretné megfelelően képviselni a várost. Jajce
városában egy három-négy csillagos szállodában fogadták az FKSE csapatát, igaz, hogy csak
két napig, és nem egy hétig. Szekszárdon csak kollégiumi szoba biztosítható a vendégek
részére ilyen létszám esetében.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Melyik kollégiumban lesznek elszállásolva?
Sólyomvári Nándor, a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd képviselője: Az egyetemi
kar kollégiumában. Minden pénz segítséget jelent az egyesületnek. Annak is nagyon
örülnének, ha az önkormányzat át tudna vállalni testvérvárosi számlákat. Ha ebben is
tudnának segítséget kapni, akkor biztos, hogy meg tudná oldani az egyesület a vendégeknek
a méltó fogadását.
Majnay Gábor osztályvezető: 150.000 forintot tud maximum biztosítani a bizottság.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság 150.000 forint összegű
támogatást biztosítson az FKSE-nek a Jajcei sportdelegáció fogadásával kapcsolatos költségek
fedezésére a bizottság Sportcélú Tartalékkeretének a terhére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 88/2019. (VI. 24.) határozata
a Férfi Kosárlabda Sportegyesület támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
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1. 150.000 forint összegű támogatást nyújt a Férfi Kosárlabda
Sportegyesület Szekszárdnak a Jajcei sportdelegáció
fogadásával kapcsolatos költségek biztosítására a bizottság
Sportcélú Tartalékkeretének terhére;
Határidő:
Felelős:

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát a támogatói okirat elkészítésére, valamint a
Gazdasági Igazgatóságot a támogatási összeg átutalására;
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a polgármestert a támogatói okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Ács Rezső polgármester

3. napirendi pont.
Szakmai beszámoló a Fitt Lesz Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(66. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Asztalos Adrienn a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Fitt Lesz Sportegyesület elnökét. Megkérdezi,
hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Asztalos Adrienn, a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke: Szeretné megköszönni az elmúlt évek
támogatásait. A város támogatása nélkül nem tudták volna ilyen színvonalon megrendezni a
Fitt Napot. Sajnos a pályázati menetrend szerint nagyon későn derült ki a 2018/2019. évi
pályázat eredménye, ezért nem tudták a sportcsarnokban megrendezni ezt a rendezvényt, így
a Baka Iskolát választották az esemény helyszínéül. Az előző évekhez képest valamivel
kevesebben vettek részt a programon, de ez annak is betudható, hogy országos szinten is
kezdenek ezek a fitnesz napok egy kicsit „leülni”. Manapság már nagyon sok ilyen programot
szerveznek az országban. Nyolc évvel ezelőtt ez még egy nagy különlegességnek számított,
főleg a dél-dunántúli régióban. Most viszont már a környék települései közül Tolnán,
Bonyhádon és Mohácson is sor kerül ilyen rendezvényekre. Erre tekintettel gondolkoznak
valami újdonságon, és egy kicsit pihentetik a rendezvényt. Nem tudja, hogy folytatódik-e a
„Hiszek Benned” pályázat, de pár ötletük már van ezzel kapcsolatban. A támogatások közül
szeretné megemlíteni az Ifjúsági Keretet, ugyanis most szombaton zajlott le az egyesület által
szervezett jóga nap, amelynek nagyon nagy sikere volt. Délelőtt kilenctől este hatig voltak
foglakozások, teljesen ingyen. 100 fő felett volt a részvétel. A rendezvény az egyesület által
használt teremben lett megtartva. Szeretné megköszönni, hogy az önkormányzat lehetővé
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tette, hogy az egyesület ingyenesen biztosíthasson sportfoglalkozást. Felfrissülésre is volt
lehetősége a résztvevőknek, ugyanis volt egy cég, amely vállalta az egészséges ételek
biztosítását. Frey Tímea fogta össze ezt a jóga napot, 10 környékbeli oktatóval. Elmondja még,
hogy az egyesület egy kicsit küzd azzal a hellyel, amelyet bérel, ugyanis nagyon magas a bérleti
díj, amelyet meg kell, hogy fizessenek. Ezen kívül szinte mindig történik valamilyen természeti
katasztrófa. Legutóbb egy beázás miatt felpúposodott az egyik teremnek a parkettája. Egy
szívfájdalma van, mégpedig, hogy nem hívták meg az egyesületet tavaly a Szüreti Fesztiválra.
Ez az egyik fő fellépésük minden évben, ezért nagyon szeretné, ha idén részt tudnának venni
rajta.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Felvette az egyesület a kapcsolatot ez ügyben Zsikó
Zoltánnal?
Asztalos Adrienn, a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke: Tavaly nem kereste meg az ügyvezető
igazgatót, mert eddig mindig a Babits Mihály Művelődési Központ kereste meg az egyesületet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámoló végén, a 2018/2019-es tervek résznél
olvasható a társegyesületekkel való együttműködés. Hogyan kapcsolódnak össze az
egyesületek? Mit kell érteni ebben az esetben a társegyesületek alatt?
Asztalos Adrienn, a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke: Összefognak és együtt szervezik meg a
rendezvényeket, illetve, ha a társegyesületeknél teremprobléma adódik, akkor felajánlják
nekik az egyesület termeit, továbbá szakmai tanácsokat is adnak nekik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Star Fit Egyesületről mit lehet tudni?
Asztalos Adrienn, a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke: Ez egy mohácsi egyesület. Sztárcsevics
János nagyon népszerű edzőnek számít országos szinten is. Amióta Fitt Nap van, azóta
folyamatosan együttműködnek ezzel az egyesülettel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 89/2019. (VI. 24.) határozata
a Fitt Lesz
Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
9
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1. jóváhagyja a Fitt Lesz Sportegyesület szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten magasabb vezetői (intézményvezető)
beosztására kiírt pályázat elbírálása
(164. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Sebestyén Györgyi pályázó
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti Sebestyén Györgyi pályázót, aki jelenleg is ellátja
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten vezetői feladatait. Megkérdezi, hogy szeretné-e
kiegészíteni a pályázatot.
Sebestyén Györgyi pályázó: Nem szeretné kiegészíteni a pályázatot, de a felmerülő
kérdésekre szívesen válaszol.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nagyon tetszett neki a pályázatban a szakszerűség. Olyan
személy nyújtott be pályázatot, akin látszik, hogy érti a dolgát. A pályázatból is látható, hogy
a pályázó régóta látja el a vezetői feladatokat. Mit kell érteni indukciós hurok alatt?
Sebestyén Györgyi pályázó: A Wosinsky épületben ez egy olyan technikai eszközt jelent,
amelyet ki kell, hogy építsen az intézmény. Ez a hallássérült gyermekek fejlesztéséhez
szükséges technikai rendszer. Ehhez illesztik majd azt a készüléket, amellyel segítik a
gyermekeket a beszéd fejlesztésében és a hallás kialakításában. Ez azért fontos, mert az
alapító okirat alapján a városban ebben az intézményben kerül sor az enyhe fokban
hallássérült gyermekek ellátására. Három gyógypedagógus is dolgozik ebben az
intézményben, de senkinek sincs speciális végzettsége a hallássérültekre, így ezt utazó
gyógypedagógus segítségével oldják meg.
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dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Milyen időközönként jön az utazó
gyógypedagógus?
Sebestyén Györgyi pályázó: Heti rendszerességgel.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Van arra lehetőség, hogy másik óvodából is
odamenjenek erre a foglalkozásra a gyermekek?
Sebestyén Györgyi pályázó: Most már, ha megtudják a beíratáskor, hogy hallássérült
gyermekről van szó, akkor eleve ebbe az intézménybe veszik fel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A pályázatban olvasta, hogy van olyan óvodapedagógus,
aki elvégezte a jelnyelvi képzést. Mikor kezdheti el a gyermek tanulni a jelnyelvet?
Sebestyén Györgyi pályázó: Ez nagyon érdekes szakmai szempontból, ugyanis a
gyógypedagógusok nem használják annyira a jelnyelvet, hanem megvárják, amíg megkapja a
gyermek a készüléket. A gyógypedagógusoknál nagyon fontos a szájról olvasás. Azért tartotta
fontosnak, hogy az egyik kollégája elvégezze ezt a képzést, mert általában nem
gyógypedagógusok azok, akik ezekkel a gyermekekkel a csoportban foglalkoznak, így ez a
végzettség egy mankót jelent nekik. Az alapító okirat miatt is fontos, hogy legyen ilyen
végzettségű személy az intézményben. Elekes Gabriellának hívják azt a kolléganőjét, aki
rendelkezik ilyen végzettséggel. A kolléganő valamennyi gyermeknek szokta tanítani a
jelnyelvet, amelynek a szülők nagyon örülnek, a gyermekeknek pedig ez egy izgalmas világot
jelent.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A hallássérült gyermek úgy tanulja ezt a jelnyelvet, mint az
anyanyelvét?
Sebestyén Györgyi pályázó: Igen, de a legtöbb család nem tud akkor még jelelni, amikor
megszületik a gyermek, így nagyon fontos a szájról olvasás is.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A pályázat elolvasása előtt megnézte, hogy a
kollégák hogyan viszonyulnak a pályázó elmúlt évi tevékenységeihez. Örömmel látta, hogy a
kollégák véleménye megegyezik a bizottság által kialakított véleménnyel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Örül annak, hogy a pályázó nemcsak a saját
továbbképzésére fordított hangsúlyt, hanem a kollégáiéra is. Véleménye szerint a kollégák ezt
nagyra értékelik. Nagyon tetszenek neki a pályázatban található táblázatok is.
Sebestyén Györgyi pályázó: 10 év nagyon hosszú idő. Ennek a 10 évnek nagyon sok hozadéka
lett. Ezért gondolta úgy, hogy részletesebben és bővebben elemzi a helyzetet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a pályázatot. Javasolja, hogy a bizottság
támogassa a pályázót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 90/2019. (VI. 24.) határozata
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten magasabb vezetői
beosztására kiírt pályázat elbírálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Az óvodák 2019/2020. nevelési évi csoportjai
(165. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az előterjesztést azzal egészíti ki, hogy a tavalyi évi
csoportok száma a következő évben sem változna.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten esetében 11
óvodai csoportra 24 pedagógus jut. A Szekszárdi Gyermeklánc Óvodában szintén 24
pedagógus van, de ott csak 10 óvodai csoport indul.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ez a tavalyi évben is így volt már. Ez azért van, mert
a Szőlőhegyi Óvoda beköltözött ide, és összevont csoportok működnek. Ha elkészül majd az
Óvoda utcai épület, akkor két csoport lenne ott indítva. Erre az időre nem kell elvenni
álláshelyet, és utána nem kell ezt duplán kérni.
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 91/2019. (VI. 24.) határozata
az óvodák 2019/2020. nevelési évi csoportjai
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az „Óvodák 2019/2020. nevelési évi
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csoportjai” tárgyú előterjesztés határozati
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

javaslatát

a

2019. július 04.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelme
(68. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Majnay Gábor osztályvezető: Elmondja, hogy a Tartalék Kereten nincs annyi összeg, amennyit
az iskola kér.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: 450.000 forintot más esetben sem biztosított a bizottság.
Majnay Gábor osztályvezető: Legutóbb 100.000 forint összegű támogatást biztosított a
bizottság egy hasonló jellegű kérelemre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ha az ilyen jellegű kérelmek idejében megérkeznének a
hivatalba, akkor a költségvetés készítésekor be lehetne tervezni a költségvetés érfordulók
keretére. Korábban a bizottság évkönyvre nyújtott támogatást. Javasolja, hogy a bizottság
150.000 forint összegű támogatást biztosítson a jubileumi évkönyv összeállítására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 92/2019. (VI. 24.) határozata
a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont
1. bekezdésének 7. alpontjában meghatározott hatáskörében
eljárva
1. a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola működésének 50. évfordulója alkalmából
tervezett rendezvénysorozatot (a jubileumi évkönyv
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összeállítását) 150.000,- Ft-tal, azaz százötvenezer forinttal
támogatja a bizottság 2019. évi Tartalék Keretének terhére;
Határidő:
Felelős:

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a jegyzőt, hogy az okirat polgármester által történő
aláírását követően gondoskodjék a támogatási összeg
átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
A VI. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokságon való részvétel támogatása
(67. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Majnay Gábor osztályvezető: Elmondja, hogy év elején, a költségvetés tervezésekor ennek a
versenynek a költsége belekerült a dologi kiadások előirányzatba, így ez nem bizottsági
keretből lenne biztosítva. A határozati javaslatban viszont tévesen 50.400 forint szerepel,
amelyet módosítani kellene 52.500 forintra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását az osztályvezető
úr által ismertetett módosítással.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 93/2019. (VI. 24.) határozata
a VI. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokságon való
részvétel támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. támogatja, hogy 2019. április 03-én megrendezett
sakkbajnokság szekszárdi győztesei (3 fő) képviseljék
Szekszárd városát a IV. Országos Szenior Egyéni Rapid
Sakkbajnokságon, Nagykanizsán;
14
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Határidő:
Felelős:

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. javasolja a Sakkbajnokság nevezési díjának költségeinek
biztosítását 52.500,- Ft összeggel a 2019. évi költségvetésről
szóló 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. számú
melléklet „dologi kiadások” előirányzata terhére;
Határidő:
Felelős:

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a nevezéshez kapcsolódó számlát
készítse elő, valamint felhívja a Gazdasági Igazgatóságot az
összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Javaslat a Fitt Lesz Sportegyesület Szekszárd 2018. évi Ifjúsági keretre benyújtott
pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(60. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 94/2019. (VI. 24.) határozata
a Fitt Lesz Sportegyesület Szekszárd 2018. évi Ifjúsági keretre
benyújtott
pályázatára
kapott
támogatási
összeg
felhasználásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
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pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva jóváhagyja, hogy a Fitt Lesz Sportegyesület Szekszárd a
2018. évi Ifjúsági keretre benyújtott pályázatán elnyert összeget
a módosított költségvetési táblázat szerint használhassa fel.
Határidő:
Felelős:

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány 2018. évi Ifjúsági keretre
benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 95/2019. (VI. 24.) határozata
a „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány 2018.
évi Ifjúsági keretre benyújtott pályázatára kapott támogatási
összeg felhasználásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva jóváhagyja, hogy a „Segíts rajtam!” Hátrányos
Helyzetűekért Alapítvány a 2018. évi Ifjúsági keretre benyújtott
pályázatán elnyert összeget a módosított költségvetési táblázat
szerint használhassa fel.
Határidő:
Felelős:

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont.
Javaslat az Alisca Nyilai Íjász Egyesület Szekszárd 2018. évi Sportkeretre (Rendezvények
szervezése) benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának
módosítására
(62. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 96/2019. (VI. 24.) határozata
az Alisca Nyilai Íjász Egyesület Szekszárd 2018. évi Sportkeretre
(Rendezvények szervezése) benyújtott pályázatára kapott
támogatási összeg felhasználásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva az Alisca Nyilai Íjász Egyesület Szekszárd kérelmére
támogatja, hogy az egyesület a 2018. évi Sportkeret
(Rendezvények szervezése) keretre benyújtott pályázatán
elnyert összeget a költségvetési táblázatban szereplő C1 (tárgyi
eszközök) sorra számolhassa el.
Határidő:
Felelős:

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

11. napirendi pont:
Javaslat a Civil Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Elmondja, hogy a
keretösszeg, amely rendelkezésre áll, 6.000.000 forint. A minimum pályázható összeg 50.000,
a maximum pályázható összeg 200.000 forint. A pályázatok benyújtásának határideje május
24-e volt. A felhívás többször megjelent a Szekszárdi Vasárnapban is, valamint a Szekszárdi
Civil Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) továbbította a civil szervezetek felé is. A tavalyi
62 pályázattal szemben idén 66 pályázat érkezett. Tavaly 5.910.000 forintot osztott fel a
bizottság. Az idén a végösszeg 5.870.000 forint lenne. A tavalyi évhez képest 14 új pályázó is
van, az „Esőmanók” Tolna Megyei Autistákért Egyesület, a Fáklya Sportegyesület Szekszárd, a
Fitt anyuka boldog baba Se, a Halász Háló Kommunikációs Közösségfejlesztő Egyesület, a
Lakható Szekszárdért Egyesület, a Libelle Német Játszóház Egyesület, a Magyar Máltai
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Szeretetszolgálat Egyesület, a Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület, a Szekszárdi FITT
Fiatalok Sportegyesület, az „UNIO BOKSZ TEAM” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő BOKSZ Club, az
Újra Dolgozni Tolnában Egyesület, az I. Béla Alapítvány, az Eszterlánc Alapítvány és a Kadarka
Utcai Óvodásokért Oktatási-Nevelési Alapítvány.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megkéri a Kerekasztal elnökét, hogy mondja el véleményét
a javaslattal kapcsolatban.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Elmondja, hogy péntek délután kapta
meg az előterjesztést, így nem tudott már egyeztetni a Kerekasztal vezetőségével. A korábbi
években az előterjesztés készítésekor mindig egyeztettek Pócs Margittal, és a Kerekasztal
javaslataival együtt került a bizottság elé az előterjesztés. Az elnökség tagjaitól reggelig nem
kapott még választ, így ezt a javaslatot nem tudja elfogadni, és szeretné kérni a döntés
elnapolását, ha van erre lehetőség. Ha sor kerülne erre, akkor a hét végéig írásban
megküldené a Kerekasztal javaslatait.
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Nagyon sok esetben
volt szükség hiánypótlásra, ezért nem volt eddig lehetőség az előterjesztés elkészítésére.
Majnay Gábor osztályvezető: Rengeteg hiánypótlási felhívást kellett, hogy kiküldjenek, amely
a kolléganő munkaterhét jelentősen megnövelte. A pályázati kiírás tartalmazza, hogy 30
napon belül sor kerül a pályázatok elbírálására, ezért került a bizottság mostani ülésének a
napirendjére.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Most derült ki, hogy nagyrészt
ugyanazok a szervezetek pályáztak idén is, mint tavaly. Ezek szerint eddig sem volt megfelelő
a pályázatuk?
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Lehet, hogy nem ugyanaz a személy készítette idén a
pályázatot, mint tavaly. Javasolja, hogy a bizottság a Civil Keretre beérkezett pályázatok
elbírálásáról a soron következő ülésen határozzon.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 97/2019. (VI. 24.) határozata
a Civil Keretre beérkezett pályázatok elbírálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Civil Keretre beérkezett pályázatok
elbírálásáról a bizottság soron következő ülésén határoz.
Határidő:
Felelős:

2019. július 03.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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12. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(58. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Elmondja, hogy a
rendelkezésre álló keretösszeg 1.100.000 forint. A minimálisan pályázható összeg a tavalyi
20.000 forintról 30.000 forintra lett megemelve. A maximálisan pályázható összeg megmaradt
120.000 forint. A pályázatok benyújtásának határideje május 24-e volt. Tavaly 20 pályázó
pályázott erre az 1.100.000 forintra, az idén viszont 27 pályázó. Az új pályázók körébe tartozik
a Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület, a Mozduljunk Együtt
Szekszárdért Egyesület, a „PAD” Irodalmi, Kulturális és Művészeti Egyesület, a Szekszárdi I.
Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, a Tücsök Zenés Színpad Egyesület, a Vakok és
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesület, a Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány,
és az Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány. A javasolt végösszeg 1.170.000 forint, amely 70.000
forinttal több, mint a kereten rendelkezésre álló összeg.
Majnay Gábor osztályvezető: A tavalyi évben a Civil Keretről átcsoportosításra került erre a
keretre az az összeg, amely ott megmaradt. Mivel a bizottság most nem döntött a Civil Keret
felosztásáról, ezért a Tartalék Keretből lehetne átcsoportosítani a hiányzó pénzösszeget.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A javasolt összegeket nem szeretné lecsökkenteni, ezért
javasolja, hogy a bizottság csoportosítson át 70.000 forintot az Általános Tartalék Keretéről a
Kulturális Keretre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 98/2019. (VI. 24.) határozata
bizottsági kereten lévő összeg átcsoportosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a bizottság 2019. évi Tartalék Keretéről
átcsoportosít 70.000 forintot a bizottság Kulturális Keretére.
Határidő:
Felelős:

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tekintettel arra, hogy a szükséges pénzösszeg
rendelkezésre áll, javasolja a Kulturális Keret felosztását az előterjesztésben szereplő
javaslatokkal.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 99/2019. (VI. 24.) határozata
a Kulturális Keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. a határozat melléklete szerint nyújt támogatást a 2019. évi
Kulturális Keret terhére összesen 930.000,- Ft értékben;
Határidő:
Felelős:

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a határozat melléklete szerint készítse
elő a támogatási megállapodásokat, valamint felhívja a
Gazdasági Igazgatóságot a támogatási összegek átutalására.
Határidő:
Felelős:

2019. július 31.- 2019. augusztus 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapítványok által
benyújtott pályázatokat összesen 240.000,- Ft értékben
támogatni szíveskedjen az alábbiak szerint:
Sorszám

Alapítvány
neve/Támogatandó cél

2019. évi
Kulturális
keret
A
Keresztény
Nevelésért 40.000,Alapítvány
Ft
„Comenius mustkultúra”
Garay
János
Gimnázium 30.000,Centenáriuma Alapítvány
Ft
Lázár
Ervin
műveinek
népszerűsítése
országos
anyanyelvi vetélkedő

1.

2.
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3.

Ifjúsági
Fúvószenekari
Alapítvány
Pünkösdi Mini Fúvós Fesztivál
Szekszárdi
Ifjúsági
Gitárzenekar Alapítvány
Részvétel zenei táborban
Szekszárdi
Kamarazenekar
Alapítvány
Kamarazenekar
35
éves
jubileumi koncertje
Összesen:

4.

5.

Határidő:
Felelős:

30.000,Ft
50.000,Ft
90.000,Ft

240.000,Ft

2019. július 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

13. napirendi pont:
Javaslat a 2019. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának elfogadására
(65. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Év elején döntött a bizottság arról, hogy a tavalyi keretösszeget
lecsökkenti 300.000 forinttal, tekintettel arra, hogy ebben az évben a Helikont nem kell
díjazni. Megkérte a Jogi Osztály dolgozóit is, hogy nézzék át a felhívást. Elmondja, hogy a
mellékleteknél a nyilatkozatokat kellene módosítani annyiban, hogy a 18. életélvüket be nem
töltött gyermekek esetében a nyilatkozatokat a szülőnek, gondviselőnek kellene aláírni.
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 100/2019. (VI. 24.) határozata
a 2019. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának
elfogadásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás pályázati felhívását
az előterjesztés és az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázati felhívást
jelentesse meg a Szekszárdi Vasárnapban, valamint tegye
közzé Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján.
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2019. június 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Szeretné tájékoztatni a bizottságot arról,
hogy a Babits Mihály Művelődési Központtal kötöttek egy előzetes megállapodást a június
elején elmaradt önkéntesek napjával kapcsolatban. A megállapodás alapján szeptember 21én, szombaton kerülne megtartásra ez a rendezvény.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondja, hogy a bizottság jövő heti ülésére várhatóan
szerdán kerül majd sor.
További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 9 óra 20 perckor berekeszti.
K.m.f.

Takács Zoltán
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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