SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 83-8/2013.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2013. május 13-án 8 órakor 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, és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradt:

Dr. Hadházy Ákos bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens,
A jegyzı megbízásából:
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és
jegyzıkönyvvezetı.
Meghívott:

bizottsági

referens,

Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetıje,
Scherer Tamás a Szekszárdi Atlétikai Klub SE elnöke,
Zalakovics Gábor a Szekszárdi Városi Diáksport Egyesület elnöke,
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke,
Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd
elnöke,
Letenyeiné Mráz Márta a Polip Ifjúsági Egyesület elnöke,
Piros László az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke,
Bánki Ede a Spurkerék Modellezı Sportegyesület elnöke,
Csötönyi Gábor a Spurkerék Modellezı Sportegyesület elnöke,
Dallos Szabolcs a Spurkerék Modellezı Sportegyesület alelnöke.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzıkönyv-hitelesítınek Dr. Faludiné Uzsoki Valériát válassza meg.
A bizottság 6 igen szavazattal Dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzıkönyvhitelesítınek.
A napirendre vonatkozó módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:

1

NAPIREND
1. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi
mőködésérıl és 2013. évi terveirıl
(írásbeli elıterjesztés, 13elot34 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezetı igazgató
2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi
terveirıl
(írásbeli elıterjesztés, 13elot39 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Scherer Tamás elnök
3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Városi Diáksport Egyesület 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi terveirıl
(írásbeli elıterjesztés, 13elot38 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Zalakovics Gábor elnök
4. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi
terveirıl
(írásbeli elıterjesztés, 13elot40 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Bay Attila elnök
5. napirendi pont:
Beszámoló a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi
terveirıl
(írásbeli elıterjesztés, 13elot36 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Mandulás Zoltán elnök
6. napirendi pont:
Beszámoló a Polip Ifjúsági Egyesület 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi terveirıl
(írásbeli elıterjesztés, 13elot37 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

Meghívott: Letenyeiné Mráz Márta elnök
7. napirendi pont:
Beszámoló az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi terveirıl
(írásbeli elıterjesztés, 13elot35)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Piros László elnök
Balogh László
8. napirendi pont:
Az Ippon Karate SE elnökének támogatási kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Balogh László
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9. napirendi pont:
A Spurkerék Modellezı Sportegyesület bemutatkozása
(13elot31 számú elıterjesztés. 13elot42 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csötönyi Gábor elnök
10. napirendi pont:
A Tolna Tájak Íjász Egyesület „Terep Országos Bajnokság” megrendezésére vonatkozó
támogatási kérelem
(írásbeli elıterjesztés, 13elot41 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
11. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi
mőködésérıl és 2013. évi terveirıl
(írásbeli elıterjesztés, 13elot34 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezetı igazgató
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillag Balázs ügyvezetı igazgató: Elmondja, hogy benyújtottak egy KEOP-os pályázatot, amely
keretében az egész épület villamos rendszerét felújítják. Egyébként minden évben felmérik a felújítási
igényeket, és igyekeznek azokat lehetıség szerint megvalósítani. Elmondja, hogy most már azok a
sportegyesületek, akik a társasági adókedvezménybıl részesülnek, sokkal jobban ki tudják fizetni a
teremhasználat díját, de még mindig nagyon sok sportegyesület van, aki ezt a díjat nem vagy alig tudja
kigazdálkodni. Többször is felvetette már, hogy jobb lenne, hogy ha a sportegyesületeknek szánt
támogatás egy részét teremhasználati díj jogcímén a bizottság felosztaná a sportegyesületek között, és
ezt az összeget közvetlenül ık kapnák meg. Talán így nem lenne annyi tartozás a teremhasználati
díjból adódóan.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Elmondja, hogy szerencsére a társasági adókedvezményre jogosult
sportágak köre bıvült, és reméli, hogy egyre többen fognak élni ezzel a lehetıséggel. A
teremhasználattal kapcsolatos felvetéssel kapcsolatban úgy gondolja, hogy ebbe a bizottságnak nem
kellene egyáltalán belefolynia. Döntse el az ügyvezetı igazgató, hogy kinek biztosít ingyenes vagy
kedvezményes teremhasználatot. Ezen kívül elmondja, hogy nem véletlenül javasolta Csillag Balázs
ügyvezetı igazgató Urat Sipos Márton díjra, mert úgy gondolja, hogy ı olyan sporteredményeket ért
el, amelyek miatt ezt megérdemelné. Nem beszélve arról, hogy a sportcsarnok igazgatójaként jól végzi
a munkáját, a sportcsarnok a nehézségek ellenére is jól mőködik. Elmondja, hogy tekintettel arra, hogy
ı is bérlı a sportcsarnokban, nem érezte a főtéskorszerősítés hatásait. Ezt leszámítva egyébként
teljesen elégedett a sportcsarnok vezetésével, és az ügyvezetı igazgató munkájával.
Csillag Balázs ügyvezetı igazgató: Valóban voltak problémák a főtéssel, de végül sikerült
megoldani.
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Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A beszámolóban olvasta, hogy az egyes
sportegyesületek hány órát veszik igénybe a termeket. Ezzel kapcsolatosan kérdezi, hogy milyen
szempontrendszer alapján vehetik igénybe ezek az egyesületek a termeket?
Csillag Balázs ügyvezetı igazgató: Nincs szempontrendszer. Ezt a szokások alakítják ki.
Nyilvánvalóan vannak olyan sportágak, melyeknek nagyobb a teremigénye. Vannak olyan sportágak,
akik jó idıben szinte csak az öltözıt használják, más sportágak viszont egész évben a teremben tudják
végezni a tevékenységüket.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót, és javasolja, hogy a bizottság fogadja
el az elıterjesztés határozati javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 68/2013. (V. 13.) határozata
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi
mőködésérıl és 2013. évi terveirıl szóló beszámolóról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit
Kft. 2012. évrıl szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

2.

A bizottság köszönetét fejezi ki a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
ügyvezetı igazgatójának és dolgozóinak a 2012. évben végzett színvonalas
munkáért és a 2013. évi tervek megvalósításához sok sikert kíván.

Határidı: 2013. május 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi
terveirıl
(írásbeli elıterjesztés, 13elot39 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Scherer Tamás elnök
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni. Kéri, hogy a
sportegyesület elnöke tájékoztassa a bizottságot az egyesület elnökváltása körül kialakult helyzetrıl.
Scherer Tamás elnök: Bemutatkozik, és elmondja, hogy január 28. óta elnöke a sportegyesületnek.
Elmondja, hogy sajnos az elnökváltás nem alakult valami jól, ugyanis az egyesület korábbi elnöke,
amikor leváltották egy másik sportegyesületet is létrehozott. Így a Szekszárdi Atlétikai Klub
Sportegyesület nem jogutód szerv, új egyesületként van nyilvántartva. Két sportegyesület van: a
Szekszárdi Atlétikai Klub SE és a Szabadidıs Atlétikai SE, ez utóbbi elnöke a volt elnök, Bosnyák
Péter. Sajnos így a Szekszárdi Atlétikai Klub SE új egyesületnek minısül, és így több támogatástól is
elesnek. Ezt nagyon sajnálja, mert nagyon sok gyermekkel foglalkoznak, és jó eredményeik vannak.
Ez az egész helyzet nagyon furcsa, de a cégbírósági bejegyzést a volt elnök intézte. Véleménye szerint
a jelenléti ívet hamisították.
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Horváth Ferenc bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy ha a cégbírósági bejegyzés megtörtént, akkor ezt
utólag ık már nem tudják kideríteni, hogy ez jogosan vagy jogtalanul történt-e. Az biztos, hogy a
cégbírósági papíroknak rendben kellett lenniük.
Dr. Horváth Kálmán bizottsági tag: Javasolja, hogy ennek a két sportegyesületnek a jogi létét
ellenıriztessék le, addig pedig függesszék fel a napirendi pont tárgyalását.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság függessze fel a sportegyesület 2012.
évi mőködésérıl és 2013. évi terveirıl szóló beszámoló tárgyalását, és kérjék fel a sportegyesület
elnökét, hogy igazolja az egyesület bejegyzésének tényét. Javasolja, hogy a bizottság késıbb térjen
vissza a beszámoló tárgyalására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 69/2013. (V. 13.) határozata
A Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi
terveirıl szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi
terveirıl szóló beszámoló tárgyalását felfüggeszti, és felkéri a Sportegyesület
elnökét, hogy igazolja az egyesület bejegyzésének tényét. A bizottság a beszámoló
tárgyalására késıbb tér vissza.
Határidı: 2013. május 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

8 óra 35 perckor Horváth Ferenc elhagyja az üléstermet, a 7 tagú bizottságból 5 tag van
jelen, a bizottság továbbra is határozatképes.
3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Városi Diáksport Egyesület 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi terveirıl
(írásbeli elıterjesztés, 13elot38 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Zalakovics Gábor elnök
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Zalakovics Gábor elnök: Elmondja, hogy néhány apróbb változás történt a diákolimpia
versenyrendszerében. Néhány új típusú verseny, és korosztály jelent meg, de lényegében nem változott
a rendszer. Ismerteti a legkiemelkedıbb eredményeket. Van egy honlapjuk is, a www.dseszekszard.hu.
Ezen a honlapon megtalálhatóak a diákolimpiai versenyeredmények. Ezen a honlapon keresztül
szeretnék a jövıben jobban propagálni a versenyek szervezését.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót, és javasolja, hogy a bizottság fogadja
el az elıterjesztés határozati javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 70/2013. (V. 13.) határozata
A Szekszárdi Városi Diáksport Egyesület 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi
terveirıl szóló beszámolóról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Szekszárd Városi Diáksport Egyesület 2012. évrıl szóló szakmai
beszámolóját elfogadja.

2.

A bizottság megköszöni az egyesület 2012. évi munkáját és a 2013. évi tervek
megvalósításához sok sikert kíván.

3.

A bizottság felkéri a Szekszárd Városi Diáksport Egyesületet, hogy a 2013.
évre vonatkozóan is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.

Határidı: 2013. május 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi
terveirıl
(írásbeli elıterjesztés, 13elot40 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Bay Attila elnök
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Bay Attila elnök: Elmondja, hogy a legnagyobb változás a sportegyesület életében az UKSE
felszámolásának megindulása volt. Megpróbálták megmenteni azt az utánpótlás bázist, ami ott
felépült. Erre tekintettel addig, amíg korábban egy felnıtt és egy utánpótlás csapattal rendelkeztek, a
mostani szezont már két felnıtt, és 14 utánpótlás csapattal kezdték meg. A TAO-s pályázatot
benyújtották ugyan, de még csak az egy felnıtt és egy utánpótlás csapat tekintetében, így nem kaptak
olyan sok támogatást, pedig a létszámuk nagy mértékben nıtt. Ilyen sok gyerek versenyeztetése,
utaztatása, és a terembérleti díjak pedig igen nagy költséget képeznek. A következı évre már
remélhetıleg több támogatást tudnak szerezni a TAO-s pályázat révén.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kérdezi, hogy mikor rendezıdnek azok a tartozások, amelyet az
UKSE halmozott fel?
Bay Attila elnök: A Fekete Gólyák nem az UKSE jogutódja, ezért ezeket a tartozásokat nem az ı
sportegyesületüknek kell rendeznie.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót. Javasolja, hogy a bizottság fogadja el
az elıterjesztés határozati javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 71/2013. (V. 13.) határozata
A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi
terveirıl szóló beszámolóról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club 2012. évrıl szóló
szakmai beszámolóját elfogadja.

2.

A bizottság megköszöni az egyesület 2012. évi munkáját és a 2013. évi tervek
megvalósításához sok sikert kíván.

3.

A bizottság felkéri a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club egyesületet,
hogy a 2013. évre vonatkozóan is keressen pályázati lehetıségeket
mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.

Határidı: 2013. május 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
5. napirendi pont:
Beszámoló a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi
terveirıl
(írásbeli elıterjesztés, 13elot36 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Mandulás Zoltán elnök
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Mandulás Zoltán elnök: Elmondja, hogy ezt az évet nagyon jól zárták eredmények tekintetében. Ez
részben a fı támogatóknak, a Férfi Kosárlabda SE-nek, és az Atomerımő SE-nek is köszönhetı.
Céljuk a kis gyerekek, általános iskola alsó tagozatos gyerekeinek az edzése és a versenyeztetése. Fı
bázisuk a Garay János Általános Iskola és a Dienes Valéria Általános Iskola. Két edzıjük van, és még
két edzıt szeretnének kiképezni. İk is beadták a TAO-s pályázatot, és bíznak annak az
eredményességében.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót. Javasolja, hogy a bizottság fogadja el
az elıterjesztés határozati javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 72/2013. (V. 13.) határozata
A Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2012. évi mőködésérıl és
2013. évi terveirıl szóló beszámolóról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2012. évrıl szóló
szakmai beszámolóját elfogadja.

2.

A bizottság megköszöni az egyesület 2012. évi munkáját és a 2013. évi tervek
megvalósításához sok sikert kíván.

7

3.

A bizottság felkéri a Gyermek Kosárlabda Sportegyesületet, hogy a 2013.
évre vonatkozóan is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.

Határidı: 2013. május 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

8 óra 55 perckor Dr. Horváth Kálmán elhagyja az üléstermet, a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a
bizottság továbbra is határozatképes.

6. napirendi pont:
Beszámoló a Polip Ifjúsági Egyesület 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi terveirıl
(írásbeli elıterjesztés, 13elot37 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

Meghívott: Letenyeiné Mráz Márta elnök
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Letenyeiné Mráz Márta elnök: Röviden ismerteti az elıterjesztést. Kiemeli, hogy nagyon jól
mőködik az Európai Önkéntes Szolgálat, jelenleg 7 önkéntesük van kint különbözı országokban. Ezen
kívül folyamatosan próbálják támogatni a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat fiataljait anyagilag és
infrastruktúra tekintetében is. Jelenleg négy munkatársuk van.
Halmai Gáborné bizottsági tag: Kérdezi, hogy a Civil Információs Centrummal felvették-e már a
kapcsolatot?
Letenyeiné Mráz Márta elnök: Igen, ık már kezdeményezték a kapcsolatot, és rendszeresen részt
vesznek a tájékoztató rendezvényeiken is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót. Javasolja, hogy a bizottság fogadja el
az elıterjesztés határozati javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 73/2013. (V. 13.) határozata
A Polip Ifjúsági Egyesület 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi terveirıl szóló
beszámolóról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Polip Ifjúsági Egyesület 2012. évrıl szóló szakmai beszámolóját
elfogadja.

2.

A bizottság megköszöni az egyesület 2012. évi munkáját és a 2013. évi tervek
megvalósításához sok sikert kíván.
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3.

A bizottság felkéri a Polip Ifjúsági Egyesületet, hogy a 2013. évre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.

Határidı: 2013. május 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont:
Beszámoló az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi terveirıl
(írásbeli elıterjesztés, 13elot35)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Piros László elnök
Balogh László
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Piros László elnök: Tájékoztatásként elmondja, hogy a sportegyesület eddig nem igazán jól
mőködött, ezért Balogh László korábbi elnököt leváltották, és ıt választották meg elnöknek. Sajnos az
új tisztségviselıket még nem jegyezték meg, még hiánypótlás van folyamatban. Ez nagyon hátrányos
számukra, mert amíg ez nem történik meg, addig nem tudnak a bankszámlájukhoz sem hozzáférni.
Ennek ellenére nagyon szép eredményeik vannak. Ismerteti az eredményeket.
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: A Tolnai Tájak Íjász Egyesülettel milyen a kapcsolata a
sportegyesületnek?
Piros László elnök: Jó a kapcsolat. Beléptek a régió sorozat megrendezésébe, és véleménye szerint a
két sportegyesület összefogásával egy nemzetközi versenyt is meg tudnának szervezni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót. Javasolja, hogy a bizottság fogadja el
az elıterjesztés határozati javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 74/2013. (V. 13.) határozata
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2012. évi mőködésérıl és 2013. évi terveirıl
szóló beszámolóról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2012. évrıl szóló szakmai
beszámolóját elfogadja.

2.

A bizottság megköszöni az egyesület 2012. évi munkáját és a 2013. évi tervek
megvalósításához sok sikert kíván.

3.

A bizottság felkéri az Alisca Nyilai Íjász Egyesületet, hogy a 2013. évre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.

Határidı: 2013. május 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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8. napirendi pont:
Az Ippon Karate SE elnökének támogatási kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Balogh László
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Úgy gondolja, hogy tekintettel arra, hogy Balogh László az
ülésen nem jelent meg, a jelen információk alapján nem tudja a bizottság érdemben tárgyalni a
kérelmet. Javasolja, hogy a bizottság kérje fel az Ippon Karate SE elnökét, hogy nyilatkozzon a
kérelmének fenntartására vonatkozóan.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bizottságának 75/2013. (V. 13.) határozata
Az Ippon Karate Se elnökének támogatási kérelmérıl

Közgyőlése

Humán

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága az Ippon Karate SE elnökének támogatási kérelmét nem tudja
érdemben tárgyalni tekintettel arra, hogy az érintett az ülésen nem jelent meg.

2.

A bizottság felkéri az Ippon Karate SE elnökét, hogy nyilatkozzon
kérelmének fenntartására vonatkozóan.

Határidı: 2013. május 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
9. napirendi pont:
A Spurkerék Modellezı Sportegyesület bemutatkozása
(13elot31 számú elıterjesztés. 13elot42 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csötönyi Gábor elnök
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kéri az egyesület vezetıjét, hogy röviden mutatkozzanak be.
Csötönyi Gábor elnök: Elmondja, hogy a sportegyesület 2010-ben alakult meg 13 fıvel, és jelenleg
már 36-an vannak, ebbıl 8 versenyzıjük van. Amit a taglétszámuk növekedésébıl is látszik, ez a
sportág egyre népszerőbb. Jelenleg a legnagyobb problémájuk, hogy egy olyan földterületre lenne
szükségük, ahol gyakorolhatnak, és versenyeket is szervezhetnek. Ebben kéri a bizottság segítségét.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Kérdezi, hogy régen hol gyakoroltak?
Dallos Szabolcs alelnök: A régi Pollack pályán gyakoroltak régen, ott alakítottak ki egy pályát
maguknak, de ez a pálya sajnos magántulajdonba került. Fontos lenne számukra, hogy ha hosszú távon
használhatnának egy adott földterületet. Vállalják az ezzel kapcsolatos karbantartási költségeket is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a sportegyesület beszámolóját. Javasolja, hogy a
bizottság a sportegyesület tevékenységét szakmailag támogassa. Javasolja továbbá, hogy a bizottság
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kérje fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy a sportegyesület földterület használatra vonatkozó
kérelmét minél elıbb tőzze napirendjére, és vizsgálja meg a kérelem megvalósításának lehetıségét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Bizottságának 76/2013. (V. 13.) határozata
A Spurkerék Modellezı Sportegyesület bemutatkozásáról

Humán

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Spurkerék Modellezı Sportegyesület beszámolóját megtárgyalta,
a bizottság a sportegyesület tevékenységét szakmailag támogatja.

2.

A bizottság felkéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy a
sportegyesület földterület használatára vonatkozó kérelmét minél elıbb tőzze
napirendjére, és vizsgálja meg a kérelem megvalósításának lehetıségét.

Határidı: 2013. május 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

10. napirendi pont:
A Tolna Tájak Íjász Egyesület „Terep Országos Bajnokság” megrendezésére vonatkozó
támogatási kérelem
(írásbeli elıterjesztés, 13elot41 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Röviden ismerteti a Tolnai Tájak Íjász Egyesület
támogatási kérelmét.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Tolna Tájak Íjász Egyesület
támogatási kérelmét ebben a formában ne támogassa. Kérjék fel az egyesületet, hogy nyújtson be
pályázatot a Sportkeretre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 77/2013. (V. 13.) határozata
A Tolnai Tájak Íjász Egyesület „Terep Országos Bajnokság” megrendezésére
vonatkozó támogatási kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Tolnai Tájak Íjász Egyesület támogatási kérelmét ebben a formában nem támogatja,
kéri az egyesületet, hogy nyújtson be pályázatot a Sportkeretre.
Határidı: 2013. május 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 9 óra 45 perckor
berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
Jogi és bizottsági referens, jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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