SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/14-9/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2017. június 19-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Babits Mihály Kulturális Központ Remete
termében megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Máté István bizottsági tag
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag
Takács Zoltán bizottsági tag

Távolmaradt:

Pap Máté bizottsági tag
Zaják Rita bizottsági tag
Nepp Péter bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Molnár Kata jegyző
Majnay Gábor osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Berlinger Attila kommunikációs referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Németh Judit Aranykönyvi Bizottsági tag
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag

Az ülésen megjelentek:

Tóthi Jánosné a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnökhelyettese
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal
korábbi elnöke

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 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 dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
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A bizottság 4 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Elmondja, hogy a Szekszárdi Civil
Kerekasztal elnökeként felhatalmazta Tóthi Jánosnét, a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnökhelyettesét, valamint Ácsné Oláh Gabriellát, a Szekszárdi Civil Kerekasztal korábbi
elnökét, az ülésen való részvétellel. Azt kéri a Bizottságtól, hogy biztosítsa Tóthi Jánosnénak
és Ácsné Oláh Gabriellának, hogy három percben ismertethessék álláspontjukat a „Javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal közötti
együttműködési megállapodás megkötésére” című napirendi pontnál.
Az elnök szavazásra teszi fel Tóthi Jánosné és Ácsné Oláh Gabriella hozzászólásának
engedélyezését az említett napirendi pontnál, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag megszavazott.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(167. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Bizottsági tag
Németh Judit Aranykönyvi Bizottsági tag
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag
2. napirendi pont:
Javaslat általános iskolák felső tagozatos tanulói számára tanulmányi ösztöndíj kiírására
(185. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal
közötti együttműködési megállapodás megkötésére
(171. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
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rendelete módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) és
egyéni választókerületek jóváhagyására (tervezet)
(179. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(192. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló cég alapítására
(193. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
7. napirendi pont:
Javaslat a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” iránti pályázat benyújtására
(189. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
8. napirendi pont:
Javaslat partnerségi együttműködési megállapodás kötésére az agrárgazdaság Tolna megyei
fejlesztésére
(166. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
9. napirendi pont:
Az óvodák 2017/2018. nevelési évi csoportjai
(162. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
10. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
(161. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
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11. napirendi pont:
Javaslat lakáshasználati kérelmek támogatására
(176. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
12. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2016. évi
alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2017. évi programtervének
elfogadására
(165. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens
13. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(50. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
14. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeretre (működési célú) beérkezett pályázatok elbírálására
(51. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
15. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeretre (sportrendezvények szervezése) beérkezett pályázatok elbírálására
(52. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
ZÁRT ÜLÉS:
16. napirendi pont:
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(168. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

1. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(167. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
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Meghívottak: Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Bizottsági tag
Németh Judit Aranykönyvi Bizottsági tag
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az Aranykönyvi Bizottság tagjait. Megkérdezi, hogy
szeretnék-e kiegészíteni az előterjesztést.
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag: A bizottság korábbi ülésén már tárgyalta az
Aranykönyv munkapéldányát. A mostani előterjesztés annyiban tér el a korábbitól, hogy
belekerült a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó szövegrész is.
dr. Máté István bizottsági tag: Az Aranykönyvi javaslatban nem találja a Sió Transz Kupát.
Véleménye szerint ezt kellene tartalmazni az Aranykönyvnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Fáklya SE sem tett javaslatot ezzel az eseménnyel
kapcsolatban.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Mikor került megrendezésre az
esemény?
dr. Máté István bizottsági tag: 2016. június 18-án, 71 fő részvételével.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Felkéri dr. Máté István bizottsági tagot, hogy az általa
felvetett eseménnyel kapcsolatos szövegrészre tegyen majd javaslatot. Elmondja, hogy a
szerkesztő bizottság három tagja közötti munka nem egyenlően oszlott meg. Az ülésen
megjelent két tag lényegesen többet dolgozott. A felekkel kötött megbízási szerződés azonban
egyenlő megbízási díjat állapít meg. Azt kérdezi a jegyzőtől, hogy van-e lehetőség a megbízási
szerződés módosítására a díjazás tekintetében?
dr. Molnár Kata jegyző: Tekintettel arra, hogy a kérdés a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, a
bizottság a határozatában javasolhatja a Közgyűlésnek a megbízási szerződés módosítását a
díjazás vonatkozásában.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az Aranykönyvi Bizottság tagjainak a munkáját.
Javasolja, hogy a bizottság a 2016. évi Aranykönyvi bejegyzésekre vonatkozó javaslatot a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy az Aranykönyv X. fejezete
egészüljön ki a 2016. június 18-án megrendezésre került Sió Transz Kupával. Javasolja továbbá,
hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Aranykönyvi Bizottság tagjainak megbízási
díjai az elvégzett munka alapján az alábbiak szerint kerüljenek elfogadásra: Némethné László
Zsuzsanna részére 20.000,- Ft, míg Németh Judit és Dr. Dobos Gyula részére 65.000-65.000,Ft.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 89/2017. (VI. 19.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. a 2016. évi Aranykönyvi bejegyzésekre vonatkozó javaslatot
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással,
hogy az Aranykönyv X. fejezete egészüljön ki a 2016. június
18-án megrendezésre került Sió Transz Kupával.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Aranykönyvi Bizottság
tagjainak megbízási díjai az elvégzett munka alapján az
alábbiak szerint kerüljenek elfogadásra:
Némethné László Zsuzsanna részére 20.000,- Ft
Németh Judit részére 65.000,- Ft
Dr. Dobos Gyula részére 65.000,- Ft
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Javaslat általános iskolák felső tagozatos tanulói számára tanulmányi ösztöndíj kiírására
(185. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy egyeztettek az adományt felajánló cég képviselőivel,
ami alapján az előterjesztés pontosításra szorul. Másik cég lenne megjelölve adományozóként
a Conflex Kft. helyett.
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: Ciklámen Tourist Zrt-nek hívják az új céget.
dr. Molnár Kata jegyző: Az egyeztetések során javasoltak a hivatalnak még egy kiegészítést.
Az előterjesztés tartalmazza az adományozó szerepét, de a megállapodás nem. A cég
képviselői szeretnék, ha a megállapodás is tartalmazna erről egy mondatot.
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: A cég képviselői jelezték, hogy szeretnék, ha a sport nem
képezné részét ennek a programnak, ezért a megállapodást ez alapján készítették el.
dr. Molnár Kata jegyző: Bizonytalansági tényezőként említi meg, hogy az önkormányzat írja ki
az ösztöndíjat, de a döntést egy kuratórium hozza majd meg. A cég ugyanis ragaszkodik hozzá,
hogy egy alapítványon keresztül történjen az ösztöndíj folyósítása. Azt azonban még nem
tudni, hogy melyik alapítvány látja majd el ezt a feladatot, ugyanis az önkormányzatnak
jelenleg nincs olyan közalapítványa, melynek mostani tevékenységi körébe beleférne ez a
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tevékenység. Megnézte az iskolák létező alapítványait is, mint lehetőséget. Ez azonban
folyamatos feladatot jelentene, mert az ösztöndíjat meghatározott időközönként utalni
kellene, és az alapító okiratot is módosítani kellene azért, hogy ne csak az adott iskola tanulói
vehessenek részt az ösztöndíjprogramban. Felmerült az a lehetőség is, hogy az önkormányzat
létrehoz egy alapítványt. A cég azonban jelezte, hogy közhasznú alapítványra van szükség. E
tekintetben az a probléma merült fel, hogy el kell, hogy teljen két év ahhoz, hogy egy
alapítvány közhasznúvá válhasson.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Víz’P’ Art Közalapítvány közhasznú alapítvány.
dr. Molnár Kata jegyző: A hivatal megvizsgálta ezt a lehetőséget. Közhasznúsági szempontból
jó lenne, de a rászorultsági szempontot figyelembe véve az Esély a Szekszárdi
Díjhátralékosoknak Közalapítványára gondolt még a hivatal. A cégbírósággal egyeztetett, és ez
alapján elmondja, hogy ezzel a lehetőséggel az a baj, hogy alapítványi célt nem lehet
módosítani. Az előkészítés során úgy gondolták, hogy létre kellene hozni egy új alapítványt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ebben az esetben viszont sok időt kellene várni a program
elindulására.
dr. Molnár Kata jegyző: Akkor az iskolai alapítvány marad meg lehetőségként, mert azoknál
az alapítványoknál vannak ilyen típusú célok.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Van esély a program szeptemberi elindulására?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen. Ezért gondolta úgy a hivatal, hogy javasolja a Közgyűlésnek a
felhívás elfogadását, mert ebben az esetben a felhívást már most meg lehet hirdetni, és
októberben indulhat is az ösztöndíj folyósítása.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi a pályázat benyújtásának határideje?
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: Szeptember 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szolnokon jól működik ez a program?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, egy önkormányzati közalapítványon keresztül.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat
első pontjában a „Conflex Kft.” szövegrész helyébe a „Ciklámen Tourist Zrt.” szövegrész lépjen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 90/2017. (VI. 19.) határozata
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tanulmányi ösztöndíj kiírásáról
tagozatos tanulói számára

általános iskolák felső

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat általános iskolák felső tagozatos
tanulói számára tanulmányi ösztöndíj kiírására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 1.
pontjában a „Conflex Kft.” helyébe a „Ciklámen Tourist Zrt.”
szövegrész lépjen.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal
közötti együttműködési megállapodás megkötésére
(171. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
dr. Molnár Kata jegyző: A Közgyűlés korábbi ülésén elfogadta a Civil Koncepciót, ami többek
között feladatként szabta az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, tekintettel arra,
hogy a megállapodás 2004-ben jött létre. A hivatal kollégái között az egyeztetés nagyon alapos
volt. Ezt követően, múlt héten a Civil Kerekasztallal (a továbbiakban: Kerekasztal) is
egyeztetett a hivatal. Elmondja, hogy abban állapodtak meg a Kerekasztal képviselőivel, hogy
az együttműködési megállapodás elfogadásának határidejét javasolják meghosszabbítani.
Várhatóan a Közgyűlés novemberi rendes ülésére készül el a megállapodás. Az országban
számos kerekasztal működik, amelyek közül többnek van hasonló együttműködési
megállapodása az adott település önkormányzatával. A két fél közötti véleménykülönbség
tulajdonképpen az alapdokumentum, a képviselet és a civilek aránya kérdéskörre vezethető
vissza. A Kerekasztalnak jelenleg nincs semmilyen alapdokumentuma. Az országban
jellemzően nem is talált olyan kerekasztalt, ami nem jogi személyiséggel működik. Elmondja,
hogy a legtöbb kerekasztal egyesületi formában működik, és nem rendelkezik olyan erős
jogosítványokkal az önkormányzat viszonylatában, mint a helyi Kerekasztal. Itt jegyzi meg,
hogy a megállapodás-tervezet még ennél is erősebb jogosítványokkal ruházná fel a
Kerekasztalt. A tervezet ugyanis a maximális jogosultságot, minimális elvárásokkal
tartalmazza.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A jegyző által elmondottak igazak,
tényleg nem tudott a két fél megállapodni. Elmondja, hogy a Kerekasztal 2003-ban alakult. Az
együttműködési megállapodás 2004-ben jött létre a Kerekasztal és az önkormányzat között.
Nem tudja, hogy mi alapján jött létre akkor az a megállapodás. 2004 óta a Kerekasztal
fenntartja az önkormányzattal a megállapodást. Eddig nem volt semmilyen kifogás az
önkormányzat részéről, és sosem kellett okiratokat bemutatni. A Kerekasztal a saját
megállapodás-tervezetét már márciusban leadta, de csak múlt héten, kedden kapta meg a
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hivataltól az általuk elkészített tervezetet. Ezt követően megkereste a jegyzőt. Elmondja, hogy
az egyeztetés során derült ki, hogy a jegyző olyan okiratokat szeretne a Kerekasztaltól,
amelyeket nem tudnak felmutatni. Úgy gondolja, hogy a Kerekasztal működése folytonos.
Decemberben tisztújítás történt, de véleménye szerint ez nem zárhatja ki a korábbi
együttműködési megállapodás hatályban tartását. A jegyző feltételként határozta meg, hogy
a városban működő összes civil szervezet 25%-a tagja kellene, hogy legyen a Kerekasztalnak.
Ezzel a feltétellen nem ért egyet. A tervezet szerint a megállapodás csak akkor jönne létre, ha
a Kerekasztal az összes tagjával együttműködési megállapodást kötne, amit utána eljuttatna a
jegyzőnek. Ezzel a feltétellel sem tud egyet érteni. Azt hitte, hogy folytonosságról van szó. A
Civil Koncepció is rögzíti, hogy a Kerekasztalt legitim partnerként tekinti az önkormányzat. Az
idei évre vonatkozó változtatásokat meglepetésnek érzi. A Kerekasztal elnöksége nincs
felhatalmazva arra, hogy ilyen dokumentumokat szolgáltasson. Ezért arra gondolt, hogy a
kérdést a Kerekasztal elnöksége megtárgyalná. Plenáris ülést hívna össze, hogy
megbeszélhessék, hogy hogyan tudna a Kerekasztal megfelelni a megállapodás-tervezetben
foglalt feltételeknek. Szeretné, ha ezen az ülésen a jegyző is részt venne. Kifogásolja, hogy a
bizottság ülésére csak péntek délután kapta meg a meghívót, mert így nehéz időben
elkészíteni az írásbeli meghatalmazást azoknak a személyeknek, akiknek az ülésen való
részvételére számít. Szeretné, hogy legalább egy héttel korábban tájékoztassák őt az
ülésekről. A korábbi együttműködési megállapodást a mostani elnökség kellőképpen átvette,
a korábbi programok idén is meg lettek szervezve, és a tagok aktivitása is egyre jobb. A Civil
Koncepció is tartalmazza, hogy az együttműködési megállapodás minden évben
felülvizsgálatra kerül. Nem érti, hogy az elmúlt 14 évben hogyan került sor a felülvizsgálatra,
ha csak most derült ki, hogy a megállapodás csak ilyen feltételek mellett működhet.
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy a folytonosságra utalás részét képezi a
preambulumnak. Amíg az új megállapodást nem kötik meg, addig a korábbi megállapodás lesz
hatályban. Így tehát szó sincs megszakadásról.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Akkor ezek szerint nem kell új
megállapodást kötni?
dr. Molnár Kata jegyző: A felülvizsgálat alapján javasolja az új megállapodást megkötését, de
amíg erre nem kerül sor, addig a régi marad hatályban. Hangsúlyozza, hogy országos szinten
is egyedülállóan erős jogosultságokkal rendelkezik már most is a Kerekasztal. Számos település
honlapját megnézte, és ez alapján elmondja, hogy sehol nincs olyan kerekasztal, ami
közgyűlési és bizottsági üléseken tanácskozási joggal rendelkezne. Ez a lehető legerősebb
jogosultság.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: De mi alapján jött létre 2004-ben a
megállapodás?
dr. Molnár Kata jegyző: 2004-ben még nem dolgozott a hivatalban, ezért nincs erre
vonatkozóan információja. A tervezet olyan erős jogosultságokat tartalmaz, ami alapján egy
minimális elvárást támaszthat az önkormányzat a képviselet igazolására, a képviselt civil
szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartásra.
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Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: De a minimális elvárásnak eddig is
megfelelt a Kerekasztal.
dr. Molnár Kata jegyző: Nem rendelkezik a Kerekasztal olyan dokumentummal, melyből ez
kiderül. Az önkormányzat nem tudja, hogy kik hozták létre, milyen céllal és milyen
felhatalmazással. A legjobb megoldás az lenne, ha a Kerekasztal jogi személyiséggel
rendelkezne. De hangsúlyozza, hogy nem tett erre vonatkozó javaslatot. Elmondja, hogy jogi
személyiség esetén nem kellene igazolni a képviseleti jogosultságot, ugyanis az egyesület
törvényes képviselővel rendelkezne.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Senki nem szeretné megszüntetni a folytonosságot.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Nem érti, hogy miért kell visszamenőleg
feltételeket szabni.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Nem visszamenőleges.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Olyan dokumentumokat szeretne a
jegyző, amit nincs esélye előkeresni.
dr. Molnár Kata jegyző: Szó sincs visszamenőlegességről, egy új dokumentumra tett
javaslatot.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: De hogy lehet egy megalakuló ülést
2004. februárjára visszadokumentálni?
dr. Máté István bizottsági tag: Arról van szó, hogy van egy civil csoportosulás, ami részt vesz
a Kerekasztalban. Ezeket a szervezeteket kell összehívni, és intézményesített formát kell
létrehozni. Nem a múltra kell koncentrálni.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A jegyző az alapító okiratra kíváncsi. Az
a múltat jelenti.
dr. Molnár Kata jegyző: A múltra nézve nem lehet létrehozni dokumentumot, mert az
bűncselekmény lenne. Ha van ilyen dokumentum, akkor azt kell megkeresni. Amennyiben
nincs meg ez a dokumentum, akkor a jövőre nézve javasolja létrehozni. Ebben rögzítenék a
civil szervezetek, hogyan milyen céllal, hogyan működnek együtt.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Elmondja, hogy átadott a jegyzőnek egy
belépési nyilatkozatot, amit ő alapdokumentumnak tekint. Ebben a nyilatkozatban több, mint
70 szervezet kérte, hogy tagja lehessen a Kerekasztalnak. A Kerekasztal azért jött létre, hogy
összehozza a civil szervezeteket. Van olyan civil szervezet, amelyiknek 500 forint tagdíj
megfizetési is komoly gondot okoz. A Kerekasztal 2004 óta jól együttműködik az
önkormányzattal.
Ácsné Oláh Gabriella, a Szekszárdi Civil Kerekasztal korábbi elnöke: A Kerekasztal
alakulásáról készült egy jegyzőkönyv. A Kerekasztal létrehozásának elsődleges szempontja az
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volt, hogy legyen egy erős szervezet, ami összefogja a szekszárdi civil szervezeteket. A
Kerekasztal első elnöke Heim Károly volt, aki igyekezett minél több szervezetet összefogni. A
megalakulás óta több vezetőség is felállt, és többször is szóba jött az intézményesítés
gondolata. Ezzel együtt felmerült a tagdíjfizetési, jelentéskészítési és egyéb kötelezettség, és
kiderült, hogy erre nincs kapacitása a szervezeteknek. A civil szervezetek anyagi helyzete
folyamatosan romlik, és van köztük több olyan szervezet is, amelyik az országos szövetség felé
is fizet tagdíjat, és örül annak, hogy egyáltalán még fent tudja magát tartani. Ezért szükség van
az önkormányzattal való jó kapcsolatra. A civil szervezetek nem szerettek volna egyesületet
létrehozni. A Kerekasztal úgy érezte, hogy egyesületi forma nélkül is jól tud működni.
Elmondja, hogy egyetért a plenáris ülés összehívásával.
Tóthi Jánosné, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnökhelyettese: Véleménye szerint a
Kerekasztal léte a város számára egy érték. Eddig úgy érezte, hogy az önkormányzat annak is
tartotta, mert sok segítséget nyújtott. A Kerekasztal tevékenységét meg kell tartani, mert a
Kerekasztal összefogja a szervezeteket. Nem érti, hogy miért kellene a Kerekasztalnak a
tagjaival együttműködési megállapodást kötnie. Véleménye szerint a belépési nyilatkozat
bőven elegendő, és a megállapodás csak többletterhet, plusz adminisztrációs
kötelezettségeket róna a szervezetekre. A Kerekasztal 2004 óta működik. Új együttműködési
megállapodás megkötésére már többször volt kísérlet, de sosem vezetett eredményre. Az
ülésen többször elhangzott, hogy a Kerekasztal nem jogi személyiség, és hogy ez egyedülálló
az országban. Előírás, hogy a Kerekasztal jogi személyiséggel rendelkezzen?
dr. Molnár Kata jegyző: Nem, és a tervezetben sincs erre vonatkozó javaslat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Úgy gondolja, hogy a Kerekasztalhoz tartozó civil
szervezetek számát növelni kellene. Összesen 413 bejegyzett civil szervezet működik a
városban. Ezek közül 69 tagja a Kerekasztalnak, amiből csak 52 a bejegyzett. Ez 16 illetve 12%.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A 413 nem valós szám.
dr. Molnár Kata jegyző: 413 szervezet van a bírósági nyilvántartásba bejegyezve. A hivatal
megvizsgálta, hogy ebből mennyi lehet a működő. Feltételezték, hogy az a szervezet működik,
amelyik az utóbbi két évben benyújtotta a bírósághoz a mérlegét. 243 olyan szervezet van
közülük, amelyik az utóbbi két évben benyújtotta a mérleget. A javaslat szerint tehát legalább
243 egynegyede, tehát 61 tagja kell, hogy legyen a Kerekasztalnak. Megjegyzi, hogy a
Kerekasztal tagjainak jelenlegi száma bőven eléri a 25%-os küszöböt.
Tóthi Jánosné, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnökhelyettese: Senki nem kényszerítheti a civil
szervezeteket arra, hogy bíróságnál bejegyzettek legyenek.
dr. Molnár Kata jegyző: Nem is fogalmaztak meg ezzel kapcsolatos elvárást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A határozati javaslat további egyeztetést javasol. Határidő
van az egyeztetésre?
dr. Molnár Kata jegyző: A Közgyűlés novemberi rendes ülésére kellene előterjeszteni a
megállapodást.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kik vesznek majd részt az egyeztetésben?
dr. Molnár Kata jegyző: Erre a bizottság is tehet javaslatot. Annak is örülne, ha a bizottság
állást foglalna az egyeztetés további menetére. Elmondja, hogy vezetői egyeztetés nem volt
ezzel a témával kapcsolatban, a Közgyűlés őt bízta meg a felülvizsgálattal. Szüksége lenne
támpontra, hogy ebben az irányban haladjon-e tovább az egyeztetések során.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Jó lenne, ha nem két nappal az ülés előtt
értesülne a hivatal véleményéről.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az együttműködés fenntartása továbbra is kívánatos. Azzal
is egyet tud érteni, hogy a 2004-es megállapodást felül kell vizsgálni. Tekintettel arra, hogy a
civil kérdések az alpolgármester hatáskörébe tartoznak, javasolja, hogy az alpolgármester is
vegyen részt az egyeztetéseken a jegyző mellett. Megköszöni a jegyzőnek, hogy ilyen sokat
foglalkozott a témával. Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat harmadik
pontjában ne csak a jegyző legyen felhívva, hanem az alpolgármester is.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 91/2017. (VI. 19.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi
Civil Kerekasztal közötti együttműködési megállapodás
megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal közötti
együttműködési
megállapodás
megkötésére”
tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja azzal, hogy a határozati javaslat 3. pontja az alábbiak
szerint módosul:
„felhívja a jegyzőt és az alpolgármestert az együttműködési
megállapodás tartalmának kialakítását célzó egyeztetések
lefolytatására,
a
megállapodás
előkészítésére
és
előterjesztésére.”
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelete módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) és
egyéni választókerületek jóváhagyására (tervezet)
(179. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztést az előző napirendhez képest módosítani szükséges.
A rendeletmódosításról szóló tervezet a Kerekasztallal kötendő együttműködési megállapodás
tervezetére épül. Ez azt jelenti, hogy a hivatal már beépítette azokat a módosításokat,
amelyeket az új együttműködési megállapodás alapján be kellene. Látható, hogy a Kerekasztal
állandó meghívottként szerepelne a Közgyűlés és a bizottságok ülésein. Tekintettel arra, hogy
a Kerekasztallal nem sikerült még megegyezni, javasolni fogja a Közgyűlésnek, hogy ne
kerüljön sor a rendelettervezet megtárgyalására. Külön határozati javaslatban szerepel az
előterjesztésben a rendelet két függeléke, aminek a megtárgyalását továbbra is javasolja.
Ezért arra kéri a bizottságot, hogy csak a függeléket tárgyalja meg.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Nem érti, hogy akkor hol van a
folytonosság. Együtt fog működni a két fél vagy nem?
dr. Molnár Kata jegyző: A korábbi megállapodás marad még hatályban.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Nem érti, hogy miért nem tárgyalják
akkor a rendelettervezetet.
dr. Molnár Kata jegyző: Mert a tervezet a még erősebb jogosultságokat biztosító
együttműködési megállapodásra épül.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Ezek szerint eddig nem volt erős az
együttműködési megállapodás?
dr. Molnár Kata jegyző: A Kerekasztal elnöke ismeri a jelenleg hatályos rendeletet. Ez alapján
tisztában van vele, hogy mikor kap meghívót az ülésekről, továbbá azzal is, hogy mikor vehet
részt az üléseken. Az új rendelet alapján a Kerekasztal állandó meghívott lenne.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Eddig is az volt.
dr. Molnár Kata jegyző: A kialakult gyakorlat alapján van mindig meghívva a Kerekasztal.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Mi alapján van most meghívva a
Kerekasztal?
dr. Molnár Kata jegyző: A civil szervezetek működését érintő napirendi pontoknál lehet jelen
a Kerekasztal.
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Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Ezt továbbra sem érti.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A rendeletmódosítás később újra napirendre kerül, ha a
megállapodás végleges lesz.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Nem érti, hogy a Kerekasztal elnöke miért nem
szeretne többletjogosultságokat.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Hol a folytonosság? A Civil Koncepcióban
az önkormányzat elismeri a Kerekasztalt. Ez folytonosságot kell, hogy jelentsen.
dr. Molnár Kata jegyző: Most semmi nem változik.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Az előbb az hangzott el, hogy lesz
változás, és hogy a jegyző nem terjeszti a rendeletmódosítást a Közgyűlés elé.
dr. Molnár Kata jegyző: Tehát semmi nem változik.
dr. Máté István bizottsági tag: Minden marad a régiben egészen addig, amíg nem lesz új
megállapodás.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: De mégse marad minden a régiben.
dr. Molnár Kata jegyző: De igen.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Úgy érzi, hogy elbeszélnek egymás
mellett. Később mi fog változni?
dr. Molnár Kata jegyző: Erősebb jogosultságokkal fog rendelkezni a Kerekasztal.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: De most is ugyanolyan erős
jogosultságokkal rendelkezik.
dr. Molnár Kata jegyző: Megkérdezi a Kerekasztal elnökétől, hogy szeretne-e egyáltalán
erősebb jogosultságokat.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Nem érti, hogy mi lehet ennél még
erősebb.
dr. Molnár Kata jegyző: A Kerekasztal állandó meghívott lenne az üléseken.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Eddig is az volt.
dr. Molnár Kata jegyző: Nem, a hatályos rendelet szerint a Kerekasztal nem állandó
meghívott, hanem csak a tevékenységét érintő napirendeknél lehet jelen meghívottként.
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Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Minden ülésről kap meghívót.
dr. Molnár Kata jegyző: Az SZMSZ szerint nem kell minden ülésről meghívót küldeni.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Akkor miért kap mindig meghívót?
dr. Molnár Kata jegyző: Ez a gyakorlat alakult ki.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nem érti, hogy a Kerekasztal elnöke mit nem ért ezen.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A kialakult, jól működő gyakorlat
nincs szabályozva a rendeletben. A jegyző szeretné szinkronba hozni a rendeletet a jó
gyakorlattal és az együttműködési megállapodással.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Nem tudja elfogadni az elmondottakat.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A Kerekasztal nem szeretne többletjogosultságokat.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ez így nem teljesen igaz. A
Kerekasztal elnöke nem tudta, hogy a kialakult gyakorlat nincs rögzítve.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 92/2017. (VI. 19.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti
és Működési Szabályzatáról és az egyéni választókerületek
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata
(Ügyrend és munkarend) és egyéni választókerületek
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
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(192. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 93/2017. (VI. 19.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló cég alapítására
(193. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Felmerült az igény a közművelődési feladatellátás más típusú
ellátására. Számos megyei jogú város gyakorlatát megvizsgálta a hivatal. Ez alapján
elmondható, hogy elmozdulás van egy ilyen irányba. Ezzel kapcsolatos gondolat korábban is
felmerült már. Az előterjesztésben javaslatot tesznek egy cég létrehozására. Ősszel kellene
majd újból döntést hozni a közművelődési megállapodásról. De ahhoz, hogy ez megtörténjen,
szükség lesz addigra egy bejegyzett cégre. A sport terület vonatkozásában egy hasonló
folyamat már lezárult, ami véleménye szerint sikeres volt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A művészeti létesítmények működtetése hogyan valósul
majd meg?
dr. Molnár Kata jegyző: Intézményi forma nem lesz, hanem létesítményként lehet majd
beszélni a Babits Mihály Kulturális Központról és a Placcról. Az intézményi költségvetési szervi
formát meg kell majd szüntetni. Fontos az Agora pályázattal kapcsolatos egyeztetések
folytatása is. Ezzel kapcsolatban merültek már fel kérdések. A feltételek szerint a tulajdonjog
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és a rendeltetés nem változhat. Elmondja, hogy kérdéseikre még nem kaptak választ, de most
nem ezekről a kérdésekről kell döntést hozni, hanem a cég alapításáról. Kérdésként merült
még fel, hogy Nonprofit Kft-t vagy Kft-t hozzon létre az önkormányzat. Az előterjesztés Kft-re
tesz javaslatot. Elmondja, hogy a támogatások kapcsán felvették a kapcsolatot a MÁK-kal, és
a minisztériumtól is kértek állásfoglalást. Jelenleg nem látja akadályát a Kft. létrehozásának. A
szakemberek szerint adózási szempontból is jobb lenne Kft-t létrehozni. Kft. könnyen
átalakulhat még Nonprofit Kft-vé, de fordítva ez már nem igaz.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 94/2017. (VI. 19.) határozata
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló cég alapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló cég alapítására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
Javaslat a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” iránti pályázat benyújtására
(189. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
pályázatot hirdetett közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. A pályázat célja a
központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési
önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési
intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata a Babits Mihály Kulturális Központ vonatkozásában jogosult pályázatot
benyújtani. Az előterjesztés melléklete tartalmazza, hogy az intézmény milyen eszközöket
kíván beszerezni. Ezek hangtechnikai és vizuáltechnikai eszközök lennének. A támogatás
formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás, ahol a támogatás minimális összege
100.000,- Ft kell, hogy legyen, a maximális értéke pedig nem haladhatja meg a vállalt önrész
kilencszeresét. Az árajánlat alapján az így kialakult projekt összköltsége 49.783.502,- Ft,
amelyből a vállalt önrész 4.978.351,-Ft. A pályázat benyújtási határideje június 23., a
támogatás végső felhasználásának határideje pedig 2018. december 31.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztés mellékletében szereplő eszközökről
összeállított lista egyeztetve lett?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 95/2017. (VI. 19.) határozata
a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” iránti
pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán
Bizottsága
a
„Javaslat
a
„Közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás” iránti pályázat benyújtására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
Javaslat partnerségi együttműködési megállapodás kötésére az agrárgazdaság Tolna megyei
fejlesztésére
(166. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 96/2017. (VI. 19.) határozata
partnerségi együttműködési megállapodás kötéséről az
agrárgazdaság Tolna megyei fejlesztésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat partnerségi együttműködési
megállapodás kötésére az agrárgazdaság Tolna megyei
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fejlesztésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Az óvodák 2017/2018. nevelési évi csoportjai
(162. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztést annyival egészíti ki, hogy az egyik óvodából érkezett
egy nagyon részletes kérés a témával kapcsolatosan. A hivatal ezt nagyon alaposan
megvizsgálta. A Szőlőhegyi óvodában a TOP-os pályázat kapcsán költözés lesz, ami azt jelenti,
hogy egy óvodai csoporttal kevesebb fog működni óvodai szinten. Az intézménnyel egyeztetve
nem javasolnak létszámcsökkentést erre az évre. A következő nevelési évre vonatkozóan
pedig majd ismételten egyeztetnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szülői kérelem érkezett?
Majnay Gábor osztályvezető: Nem.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 97/2017. (VI. 19.) határozata
az óvodák 2017/2018. nevelési évi csoportjairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága „Az óvodák 2017/2018. nevelési évi
csoportjai” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
(161. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 98/2017. (VI. 19.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága „A Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezeti
és működési szabályzatának jóváhagyása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

11. napirendi pont:
Javaslat lakáshasználati kérelmek támogatására
(176. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető: Az előterjesztést két kérelmet tartalmaz. Pap Máté a Zeneiskola
zenetanára kérelmet nyújtott be az általa bérelt lakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítására. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: Vagyonkezelő)
igazgatójának tájékoztatása alapján ennek nincs akadálya. A másik kérelmet Kun Gábor Zsolt
nyújtotta be. Ő szeptembertől fog a Zeneiskolában tanítani. Jelenleg nincsen olyan üres
bérlakás, amit biztosítani lehetne számára, ezért a határozati javaslat egy elvi támogatást
tartalmaz.
dr. Molnár Kata jegyző: A kérelem az előterjesztés kiküldését megelőző napon érkezett a
hivatalba, ezért konkrét egyeztetésekre még nem kerülhetett sor. Ez az idő csak arra volt
elegendő, hogy a hivatal tájékoztatást kérjen a Vagyonkezelőtől arról, hogy van-e üres
bérlakás. Ezért is tartalmaz az előterjesztés egy elvi támogató határozatot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Fecskeházban sincs?
Feri Blanka osztályvezető: Az igazgató tájékoztatása szerint jelenleg nincs, de lehet, hogy
augusztusban valaki visszamondja. Mivel nyári időszakban nincs Közgyűlés, ezért úgy
gondolták az előkészítés során, hogy egy elvi támogatást tartalmazna a határozat. Így ha
időközben megüresedik egy lakás, nem szükséges újból megtárgyalni a kérelmet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A tagintézmény-vezetővel egyeztetett a hivatal?
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Feri Blanka osztályvezető: Még nem.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Lakhatási támogatásra nincs lehetőség?
dr. Molnár Kata jegyző: Ez munkáltatói jogkörben lehetséges. Települési támogatásban
rászorultsági alapon viszont nem valószínű, hogy részesülhet a kérelmező.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 99/2017. (VI. 19.) határozata
lakáshasználati kérelmek támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat lakáshasználati kérelmek
támogatására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatait a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

12. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2016. évi
alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2017. évi programtervének
elfogadására
(165. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens
Berlinger Attila kommunikációs referens: Elnézést kér az Aranykönyvi Bizottság tagjaitól
azért, hogy a beszámoló kicsivel később készült el. A tavalyi évi nemzetközi kapcsolatokból két
várost szeretne kiemelni. Elmondja, hogy a tavalyi évben gyarapodott a testvérvárosok száma
a boszniai Jajce városával. A megállapodás megkötését mindkét település megünnepelte,
ünnepi Közgyűlés formájában. A finnországi testvérvárossal, Tornióval 30 éves jubileumát
ünnepelte tavaly a város. Ezen az ünnepi Közgyűlésen is részt vett az összes képviselő.
Elmondja, hogy Szekszárdnak sok testvérvárosa van. Ezekkel kapcsolatban minden évben
érzékelhető hullámvölgy és tetőpont. Az idei évben is lesz két fontosabb esemény. Egyrészt
újabb testvérvárossal gyarapodik a város. Itt jegyzi meg, hogy pont ezekben a napokban
tartózkodik a városvezetés a portugáliai Viseu városában. Másrészt idén lenne 50 éves a
kapcsolata a városnak a francia Bezons-al. Itt mondja el, hogy sajnos nem biztos, hogy lesz
hivatalos ünnepség. Bittigheim városa delegációt küld novemberben Szekszárdra, a Márton
Napokra, ahol valamennyi frakció képviselteti majd magát, üzletemberekkel együtt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Lugosi meghívásról lehet tudni valamit?
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Berlinger Attila kommunikációs referens: Úgy tudja, hogy fogyatékkal élő gyermekek utaznak
ki az önkormányzat segítségével.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Lesz egy egyházi, orgona avatással egybekötött rendezvény
is.
Berlinger Attila kommunikációs referens: Erről nem tud.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 100/2017. (VI. 19.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi
kapcsolatainak 2016. évi alakulásáról, továbbá a nemzetközi
kapcsolatok 2017. évi programtervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város
testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2016. évi alakulásáról,
továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2017. évi
programtervének elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

13. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(50. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A korábbi évekhez képest idén kevesebb pályázat
érkezett. A sorrendet nem ABC sorrendben rakta össze. Előre vette az alapítványokat, mert az
alapítványi támogatásokról a Közgyűlés kell, hogy döntsön. A többi pályázót kategóriák szerint
csoportosította. Az egészséges életmódra nevelésre négy szervezet pályázott, a szünidei
szabadidős programokra 10, a hátrányos helyzetű fiatalok segítésére egy szervezet pályázott,
az önkormányzati munkába történő bekapcsolódásra pedig szintén egy szervezet, a Polip
Ifjúsági Egyesület pályázott. Arra kéri a bizottságot, hogy ennél a szervezetnél engedje majd el
az önrész biztosítását. Elmondja, hogy van olyan pályázat, amelyik hiánypótlásra szorul. A
tavalyi évhez képest annyi változás van, hogy pontosabb lett a pályázati kiírás és a felhívás is.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Diákokért Alapítvány a Baka István Általános Iskola
alapítványa?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az alapítvány 76.700 forintot kért, de 100.000 forintot
javasol neki az előterjesztés. Véleménye szerint ne adjon a bizottság többet az igényelt
támogatásnál. Mit takar a Természettudományos Nap?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ezt a rendezvényt már évek óta szervezi az
alapítvány. Csapatverseny és egyéni verseny is része a programnak. Az ötödik, hatodik, hetedik
és nyolcadik évfolyamosok versenyeznek nemcsak természettudományból, hanem
technikából és informatikából is. Lényegében egy házi versenyről van szó, amire meghívják az
egész városból a gyermekeket. Festékpatron vásárlásra, feladatlapok és oklevelek
nyomtatására, papír vásárlásra és a díjazottak ajándékaira kérték a támogatást. A verseny
megrendezését társadalmi munka keretében vállalják.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: 75.000 forintra tesz javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az Egészségért Alapítvány „Kortársakkal közösen a drog
ellen” pályázata mennyiben kapcsolódik a Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórumhoz (a
továbbiakban: KEF)?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Az Egészségért Alapítvány KEF tag.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Keresztény nevelésért Alapítvány „Egészséges fiatalokat
neveljünk” pályázatáról mit lehet tudni?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ez egy családi napról szól.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Minek a jegyében gyűlnek össze?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A család jegyében. A program az év záró
rendezvénye, egy életmód találkozó. Egy évben kétszer rendezik meg, és nagy hangsúlyt
fektetnek az egészséges életmódra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mekkora a nyújtható támogatás minimális összege?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: 50.000 forint.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Sportélmény Alapítványnak miért nem javasol a hivatal
támogatást?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Az alapítvány működési költségre kér támogatást,
és az atlétikai szakosztály automatikusan kapott működési támogatást. Laptopot szeretnének
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vásárolni az Ifjúsági Keretből. Úgy gondolja, hogy az Ifjúsági Keret kiírása ifjúsági programok
megvalósítására jött létre, ezért nem javasol támogatást az alapítványnak.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Másik keret pályázatánál kap támogatást az
alapítvány?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány mire
kérte a támogatást? Mert a számítógépes csoport beindítása lényegében működési költség.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Használt gitár vásárlásra, belépőjegyre színházba,
bowlingra és strandra, játszóház és kézműves foglalkozáshoz szükséges eszközök
beszerzésére, a sportnap szállás költségére, a klubfoglalkozás költségeire, élelmiszerre,
könyvelési díjra, karate versenyre, kirándulásokra, fénymásolásra, illetve telefon és internet
működtetésre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány tagja van az alapítványnak?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: 15-20. Fogyatékkal élő fiatalokról van szó, akik
járnak be a kórházba, és akik minden rendezvényen részt vesznek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány
pályázata mit tartalmaz?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A nemzetközi kapcsolatok építésére pályáztak.
Nemcsak fogadják a külföldről érkezőket, hanem ki is mennek hozzájuk, és részt vesznek egy
versenyen. Az utazási költségre kérte az alapítvány a támogatást, az étkezést és a szállást
önrészből biztosítja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: 80.000 forintra tesz javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Fehérlófia Sportegyesület mire kérte a támogatást.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A Tolnai Tarisznyások Környezetismereti
Versenyére. Az egyesület minden évben kiválaszt egy Tolna megyei falut, ahol megszervezik a
tájfutó versenyt. Emellett pedig megismerik a falu történetét is. Az egyesület rendszeresen
részt vesz az önkormányzat által szervezett rendezvényeken.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A FITT anyuka boldog baba Egyesületről mit lehet tudni?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Egy új egyesületről van szó olyan értelemben,
hogy egy korábbi egyesület lett átvéve alapszabály módosítással. Az egyesület igyekszik
minden programon részt venni.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mire kérte az egyesület a támogatást?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Bérleti díjra, élelmiszerre és tárgyi eszközökre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bérleti díj működési költség. Hol működik az egyesület?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A Placcon.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: 50.000 forintra tesz javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete mire
kéri a támogatást?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Hagyományos jelleggel rendezik meg a
vetélkedőjüket, általában a Kolping Iskolában. Nagyon sok fiatalt megmozgatnak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szekszárd Kórház Sportkör részére miért nem javasol
támogatást az előterjesztés?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Mert működési költségre kérték a támogatást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az „UNIO BOKSZ TEAM” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Boksz
Club hova szervezi a tábort?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Fadd-Domboriba.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szekszárd és Környéke Szabadidős T. Egyesület 50.000
forintnyi támogatást igényelt, de az előterjesztésben 100.000 forint a javasolt összeg. 50.000
forintra tesz javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Kuktanoda-Napközis tábor alatt mit kell érteni?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Egy napközis táborról van szó, ahol főzni tanítják
a gyermekeket. Utazásra, buszköltségre, ebédköltségre, illetve egyéb feladat-ellátási költségre
kérte az iskola a támogatást. Úgy gondolja, hogy egy nagyon jól kidolgozott pályázatról van
szó.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesülettel hány
gyermek megy táborozni?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: 20 fő.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az Alisca Taekwondo Klub pályázata alatt mit kell érteni?
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Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Szekszárdi Élményfürdőben tartanak
bemutatókat, valamint interaktív foglalkozásokat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület mivel
pályázik?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A hátrányos helyzetű fiatalok segítése jegyében
egy program sorozatot szerveznek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Polip Ifjúsági Egyesület Szekszárdi Ifjúsági
Önkormányzatának miért javasol 150.000 forintot a hivatal?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Az egyesület nem fizet bérleti díjat, és rezsi
költsége is csak az internet és a telefon vonatkozásában van. A mentor fizetési díjára is
szeretnének támogatást. Elmondja, hogy az önkormányzat ilyet eddig még sosem támogatott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Sokallja a 150.000 forintot.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A gyermekek miatt javasolja ezt az összeget.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja az egyesület vonatkozásában, hogy a bizottság
engedje el az önrész biztosítását, továbbá javasolja, hogy a költségvetés A7-es során megjelölt
tételt ne támogassa a bizottság.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását az általa
megfogalmazott, és a bizottság által elfogadott módosító javaslatokkal. Javasolja továbbá,
hogy az Ifjúsági Kereten fennmaradó 645.000 forintot a bizottság csoportosítsa át a 2017. évi
Tartalék Keretére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 101/2017. (VI. 19.) határozata
az Ifjúsági 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 hatáskörében
eljárva
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1. a 2017. évi Ifjúsági Keret terhére 2.055.000,- Ft összegben a
melléklet szerint nyújt támogatást;
Határidő:
Felelős:

2017. június 19.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a pályázókat, hogy a kapott támogatási összegeknek
megfelelően módosítsák a pályázat költségvetési táblázatát,
amely a támogatási megállapodás mellékletét képezi;
Határidő:
Felelős:

2017. június 19.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a melléklet szerint készítse elő a
támogatási megállapodásokat, valamint felhívja a Gazdasági
Igazgatóságot a támogatási összegek átutalására;
Határidő:
Felelős:

2017. június 19.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

4. az alábbi pályázatokat nem részesíti támogatásban:
Ssz.
1.
2.

Pályázó neve
Sportélmény
Alapítvány
Szekszárd Kórház
Sportkör

Határidő:
Felelős:

Pályázat címe
Atlétika
magasabb
fokon
Vívj velünk

2017. június 19.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapítványok által
benyújtott pályázatokat összesen 605.000,- Ft értékben
támogatni szíveskedjen;
Határidő:
Felelős:

2017. június 19.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. a Polip Ifjúsági Egyesület Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzata
vonatkozásában az önrészt elengedi és a költségvetés A7-es
során megjelölt tételt nem támogatja;
Határidő:

2017. június 19.
27
0619jkv

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. az Ifjúsági Kereten fennmaradó 645.000 forintot
átcsoportosítja a bizottság 2017. évi Tartalék Kerete terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. június 19.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

14. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeretre (működési célú) beérkezett pályázatok elbírálására
(51. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A pályázatoknál megnézte a tartalmi elemeket,
illetve a pályázók költségvetését. Az előterjesztésben található táblázatban javaslatot tett
arra, hogy melyik egyesületnek melyik költségvetési sorát támogassa a bizottság.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az „UNIO BOKSZ TEAM” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő
BOKSZ Clubnak hány gyermek a tagja?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: 20-25, ebből pedig 10-12 fő van leigazolva. Az
egyesület életében annyi változás következett be, hogy újra Halász Gábor lett az elnök.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Dynamic Triatlon Clubnál hány gyermek van?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: 25 fő, közülük pedig 19 van leigazolva.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A javasolt összeg függ a létszámtól?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A legtöbb egyesület 20-25 fővel dolgozik.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A Borvidék Futóegyesületnek miért nem javasol
támogatást a hivatal?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Mert sörpadra kérték a támogatást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Fehérlófia Sportegyesület mire kérte a támogatást?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A napi működési költségekre pályáztak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd
mire kérte a támogatást?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: 16 alkalom röptetés, nevezési díj és
startengedélyek.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az egyesület szekszárdi székhellyel rendelkezik?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Igen, csak az elnök lakik Tolnán.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesületnek javasolt
támogatási összeggel nem tud egyetérteni, tekintettel arra, hogy az egyesületnél alig van
sportoló. Mire kérték a támogatást?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A pályázatuk célja, hogy a 20-25 fős létszám ne
csökkenjen. Nyolc-tíz fő leigazolt versenyzőjük van.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: 200.000 forintra tesz javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú
Egyesület működési költségre kérte a támogatást, de célszerűbb lenne bérleti díjra adni a
támogatást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy az egyesületnek a részére megítélt
támogatási összeget bérleti díjra kelljen elszámolnia.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szekszárdi Rádió Klubról mit lehet tudni?
Majnay Gábor osztályvezető: Az egyesület nagyon szép eredményeket ér el világversenyeken
is.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Az EB-ről 14, a VB-ről 31-et érmet hoztak haza.
36 sportolója van az egyesületnek, közülük 25 leigazolt versenyző. A Gemenc
Természetvédelmi- és Sportegyesületnek nem javasolt támogatási összeget, mert az egyesület
internet- és telefonköltségre kérte a támogatást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: 50.000 forintra tesz javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szekszárdi Vizitársulat SE-nek sem javasolt támogatást a
hivatal. Az egyesület támogatja az idősek sportolását, ezért 50.000 forintra tesz javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szenior Atlétikai Clubnak 300.000 forint támogatást
javasol.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Tolna Megyei Szabadidős Sportegyesület mire kérte a
támogatást?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Pálya és terembérleti díjra, könyvelésre és utazási
költségekre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását az általa
megfogalmazott, és a bizottság által elfogadott módosító javaslatokkal.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 102/2017. (VI. 19.) határozata
a Sportkeretre (működési célú) 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 hatáskörében
eljárva
1. a 2017. évi Sportkeret (működési célú) terhére 5.000.000,- Ft
összegben a melléklet szerint nyújt támogatást;
Határidő:
Felelős:

2017. június 19.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a pályázókat, hogy a kapott támogatási összegeknek
megfelelően módosítsák a pályázat költségvetési táblázatát,
amely a támogatási megállapodás mellékletét képezi;
Határidő:
Felelős:

2017. június 19.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a melléklet szerint készítse elő a
támogatási megállapodásokat, valamint felhívja a Gazdasági
Igazgatóságot a támogatási összegek átutalására;
Határidő:
Felelős:

2017. június 19.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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Tamási Anna igazgatóságvezető
4. a Borvidék Futóegyesület „Eszközbeszerzés” című pályázatát
nem támogatja;
Határidő:
Felelős:

2017. június 19.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. azt a döntést hozza, hogy a Szekszárdi Mozgásművészeti
Stúdió Közhasznú Egyesület a részére megítélt támogatási
összeget bérleti díjra számolhatja el.
Határidő:
Felelős:

2017. június 19.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag az üléstermet elhagyja 10 óra 28 perckor. Jelen van
3 fő bizottsági tag.
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság nem határozatképes. Erre tekintettel az ülést 10 óra
28 perckor berekeszti.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
Ellenjegyezte:

dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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