SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/14-12/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2017. szeptember 18-án (hétfőn) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Műszaki Tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

dr. Máté István bizottsági tag
Zaják Rita bizottsági tag

Távolmaradt:

Pap Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Dr. Vastag Oszkár a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke
Kizakisz Georgiosz a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület
elnöke
Hortai Tamás a Hikari Aikido Egyesület képviselője

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.
A bizottság 4 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről „A PAD
Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület 2017. évi Tartalék keretből kapott támogatási
összeg felhasználásának módosítása” tárgyú előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot a módosítással együtt,
amelyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő
napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. működéséről és
terveinek bemutatásáról
(46. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárd Kórház Sportkör működéséről és terveinek bemutatásáról
(71. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Dr. Vastag Oszkár a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Hikari Aikido Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(73. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szőts Gábor a Hikari Aikido Egyesület elnöke
4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(72. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kizakisz Georgiosz a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke
5. napirendi pont:
A Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület 2017. évi Ifjúsági Keretből kapott
támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(74. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
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6. napirendi pont:
Javaslat a 2017. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának támogatására
(63. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
Javaslat nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatására
(66. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
8. napirendi pont:
Javaslat a Civil Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(64. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
9. napirendi pont:
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(70. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
10. napirendi pont:
A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület 2017. évi Kulturális keretből kapott
támogatási összeg felhasználásának módosítása
(68. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
11. napirendi pont:
Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
12. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(202. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
____________________________________________________________________
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. működéséről és
terveinek bemutatásáról
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(46. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit
Kft. (a továbbiakban Sportközpont) ügyvezető igazgatóját. Megkérdezi, hogy szeretné-e
kiegészíteni a beszámolót.
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: A
Sportközpont pénzügyi beszámolóját - a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát is
figyelembe véve- a Közgyűlés a májusi ülésén elfogadta. Fontosnak tartja kiemelni, hogy az
elmúlt három évben nagyon sok változáson ment keresztül a Sportközpont. Míg négy évvel
ezelőtt csak öt fő alkalmazottat foglalkoztattak, ma már 36 fő állandó munkavállalójuk van.
Megjegyzi, hogy a nyári időszakban ez a szám az 50-et is eléri. Ennek megfelelően a
sportegyesületi tevékenység mellett a legnehezebb feladat, amit meg kell, hogy oldjanak, az a
szervezetfejlesztés és szervezet-átalakítás. Ezt a hirtelen növekedést adminisztrációval és
minden egyéb háttérintézménnyel ki kell, hogy szolgálják annak érdekében, hogy a
Sportközpont gördülékenyen működhessen. Vannak ugyanis olyan jogszabályi előírások,
amelyek öt fő foglalkoztatása esetén még nem kötelezték a Sportközpontot, viszont 50 fő
esetén már kötelező relevanciával bírnak. Ennek érdekében az önkormányzat belső
ellenőrzést is tartott a Sportközpontnál. Annak érdekében, hogy ne hibázzanak, a
Sportközpont is foglalkoztat 2017. december 31-ig egy könyvvizsgáló belső ellenőrt, aki
kifejezetten sportcélú önkormányzati cégekre szakosodott. Elmondja, hogy az ellenőr
átvilágítja a szervezetüket, és segít minden olyan szabályzat elkészítésében, amely vagy
jogszabályi előírás alapján kötelező, vagy pedig a Sportközpont megítélése alapján a hatékony
működéshez szükséges. A Sportközpont látvány-csapatsportokban is tevékenykedik, a
vízilabda és a jégkorong vonatkozásában társasági adókedvezményt is igénybe vesz. Az ellenőr
ezeknek az elszámolását és a pályázati dokumentációkat is kezeli. A személyi állomány
növekedésével a költségek is emelkednek. 2017-ben valószínűleg eléri a Sportközpont az 500
millió forintos költségvetést is. A fejlődésnek van már most érzékelhető előnye is. Eddig óriási
problémát jelentett a sportcsarnok és a szabadtéri létesítmények vonatkozásában az
időbeliség, a szezonalitás. Volt olyan időszak, amikor rettenetesen túlterhelt volt a
Sportközpont. Azzal viszont, hogy a fürdő, a jégpálya és minden sportlétesítmény hozzájuk
került, a szezonalitási problémák és a likviditási gondok is enyhültek. Elmondja, hogy nyáron a
fürdőbelépőkből akkora bevételre tettek szert, amiből még ősszel is tudnak finanszírozni
egyéb kiadásokat. Elmondja, hogy a városi pletykákkal ellentétben a fürdő igenis rentábilis, az
uszoda vonatkozásában van szükség változtatásra. Nagyon örül annak, hogy a sportágak is
fejlődnek. Ez a fejlődés is új kihívások elé állítja a Sportközpontot. Példaként említi meg, hogy
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd Euroliga szereplése miatt rengeteg olyan előírásnak kell
megfelelni, ami a jelenlegi feltételek mellett elég nehézkes. Ettől függetlenül most már
minden engedélyük megvan ahhoz, hogy Euroliga mérkőzést rendezhessenek. Elmondja, hogy
a sportszervezetek érdekeit is szem előtt kell, hogy tartsák. Többször kerültek már vitás
helyzetekbe sportszervezetekkel, de ilyenkor mindig elmondta a szervezetek vezetőinek, hogy
a város azért hozta létre a Sportközpontot, hogy a sportegyesületek működését segítse. Ez
nem azt jelenti, hogy vég nélkül tudná a Sportközpont támogatni a szervezeteket. Ebből
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adódnak a konfliktusok. Elmondja, hogy nem volt még olyan sportegyesület, amelyiknek a
problémáját kompromisszumok árán ne tudta volna megoldani a Sportközpont. A jelenlegi
infrastruktúra, értve ez alatt a sportcsarnokot, már alkalmatlan arra, hogy Szekszárd
sportérdekét kiszolgálja. Az uszoda a sátras megoldással a versenysportra alkalmatlan. Éppen
ezért kénytelenek edzés céljából a vízilabda csapatot hétvégente utaztatni Mohácsra vagy
Bajára. Ezeken a településeken ugyanis az uszodának van akkora vízmélysége, ami az edzéshez
szükséges.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mikorra készül el az uszoda?
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Ez
nem a Sportközponton múlik. Minden olyan feladat, ami az uszoda építéséhez kapcsolódóan
a Sportközpont vagy az önkormányzat kötelezettsége volt, az már hónapokkal ezelőtt
elkészült. Most egy kormányhatározatra várnak, ami rögzíteni fogja, hogy a forrást a város
rendelkezésére bocsájtja. Ezt követően ki lehet írni a közbeszerzést. Problémát jelent az is,
hogy a tolnai uszoda sem nyitott még meg. Az uszoda nyitására nagyon számított a
Sportközpont, ugyanis úgy gondolták, hogy oda is utaztathatták volna a gyermekeket.
Elmondja, hogy a KLIK-kel és a Szakképzési Centrummal megállapodtak, valamint a PTE
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési karával is folyamatosan egyeztettek a
nyár folyamán az iskolai úszásoktatás feltételeinek biztosításáról. Ezek az egyeztetések sikerrel
zárultak, így most már csak a versenysport vonatkozásában vannak problémák az uszoda
körül.
Zaják Rita bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 8 óra 40 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ha jövő héten elindulhatna az építkezés, akkor mennyi idő
alatt készülne el az uszoda?
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója:
Szakértők szerint a kivitelezés egy év lenne. Véleménye szerint másfél évre lenne szükség,
tekintettel arra, hogy a közbeszerzést csak most lehetne kiírni. A költségvetés nagysága miatt
90 napba telne, mire találnának kivitelezőt. Ez a legjobb esetben is januárt jelentene.
Januárban viszont nem sok építkezés zajlik, így úgy gondolja, hogy csak tavasszal kezdődnének
el a tényleges munkálatok. Plusz problémát jelent nyáron a fürdő üzemeltetése az építkezés
mellett.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban olvasható, hogy a Sportközpont 2017-ben
szeretne szervezni egy saját karbantartói csoportot. Ez megtörtént már?
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója:
Ezzel kapcsolatban egyeztetett már a polgármesterrel és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (a
továbbiakban: Vagyonkezelő) ügyvezető igazgatójával is. Érvként hangzott el, hogy
önkormányzati szinten ez jobban megérné, ugyanis a Vagyonkezelőnek van egy karbantartói
brigádja, akik kijárnak az intézményekbe. Amikor ez a brigád létrejött, akkor még saját
fenntartásban voltak az iskolák, és egészen más volt az az intézményi háttér, amit ki kellett
szolgálni. Ez a feladat lecsökkent, viszont a Sportközpontnál a feladatok száma emelkedett.
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Elmondja, hogy a Sportközpont nagyon szívesen lenne házigazdája egy kihelyezett bizottsági
ülésnek, így ugyanis a bizottság tagjai láthatnák, hogy mi minden változott meg az elmúlt
időszakban a Sportközpontnál. A zöldfelület hatalmasat nőtt, de a költségvetésük szűkös,
ezért a munkaügyi központon keresztül voltak náluk közfoglalkoztatású személyek. Elmondja,
hogy ezen a programon keresztül 10 személy fordult meg náluk, akik közül hármat fel is vettek,
így most már van három saját karbantartójuk. Véleménye szerint ez a létszám
elengedhetetlen, ugyanis van olyan hétvége, hogy három helyszínen van három különböző
verseny vagy valamilyen esemény. A gépparkot is elkezdték fejleszteni. Úgy gondolja, hogy a
fejlesztéseknek szemmel látható eredménye is van már.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottság nevében elfogadja a meghívást. Megköszöni a
beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 117/2017. (IX. 18.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
működéséről és terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. elfogadja a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit
Kft. szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. köszönetét fejezi ki Csillag Balázs igazgató úrnak és a
Sportközpont dolgozóinak a 2016. évben és 2017. év első
félévében végzett színvonalas munkáért és a további tervek
megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárd Kórház Sportkör működéséről és terveinek bemutatásáról
(71. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Dr. Vastag Oszkár a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke
dr. Máté István bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 8 óra 45 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárd Kórház Sportkör elnökét. Megkérdezi,
hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Vastag Oszkár, a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke: A Szekszárd Kórház Sportkör a
megalakulása óta számos szakosztályt működtetett. Jelenleg két szakosztálya van az
egyesületnek: a Természetbarát szakosztály és a Vívó szakosztály. A Természetbarát
szakosztály főleg a nyugdíjas korúakat mozgatja meg számos kirándulás és természetjáró
esemény által. A Vívó szakosztály az utóbbi években „haldokolt”. A vívásban elért olimpiai
siker rendkívül nagy propagandát fejtett ki, és nagyon jó hatása volt a fiatalokra. Elmondja,
hogy a vívás is bekerült a 16 kiemelkedő sportág közé. Köszönetet szeretne mondani az
önkormányzattól kapott támogatáshoz. A 2016. évi bevételük 2.600.000 forint volt, amelyből
490.000 forintot az önkormányzat nyújtott számukra. A támogatásnak köszönhetően teljesen
fel tudták újítani az eszközparkjukat. Elégedett a náluk vívó gyermekek számával. Tavaly
sikeresen indították el a vívótanfolyamaikat, ugyanis azok a gyermekek, akik tavaly náluk
vívtak, idén is visszajöttek hozzájuk. Megjegyzi, hogy a nagy létszám miatt az edzőtermük
kicsit kezd szűkössé válni. A következő célkitűzésük a versenyeztetés lesz, hiszen a
gyermekeket már közel egy éve oktatják, így elértek velük arra a szintre, hogy
megmérettethessék magukat. Nagyon örül annak, hogy a szakosztálynak sikerült újjáélednie,
főként azért, mert Tolna megyében ez az egyedüli vívó szakosztály.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Korábban más városokban is működött vívó szakosztály.
Mikor ezek a szakosztályok megszűntek, a gyermekek nem jöttek át?
Dr. Vastag Oszkár, a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke: Nem. Van egy-két olyan gyermek
közöttük, akik a környező falvakban laknak, de a tagok zöme szekszárdi. Elmondja, hogy
nagyon nyitott az egyesület.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az egyesülethez folyamatosan jönnek új tagok. Összesen
hány tagja van az egyesületnek?
Dr. Vastag Oszkár, a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke: 20-30 fő között van az egyesület
tagjainak a száma, ami úgy néz ki, hogy az egyesület kapacitását le is fedi. Négyen segítik a
gyermekek fejlődését. Elmondja, hogy mind a négyen társadalmi munkában végzik a
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tevékenységüket, így ebből kifolyólag nincs anyagi vonzata az egyesület működésének, így
minden bevételt a szakosztályra tudnak fordítani.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hogyan oszlanak meg a gyermekek korosztály szerint?
Dr. Vastag Oszkár, a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke: Főként 7-14 év közötti gyermekek
vívnak náluk, de van egy-két 14 év feletti gyermek is. 18 év a felső korhatár, mert ezt követően
a diákok más városban folytatják tanulmányaikat. A Természetbarát szakosztály pedig a
felnőttek és a nyugdíjas korúak számára nyújt szabadidős elfoglaltsági lehetőséget.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hogyan történik a tagok toborzása?
Dr. Vastag Oszkár, a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke: Az iskolákban plakátokat helyeztek
el, továbbá a gyermekek is ajánlják egymásnak a szakosztályt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 118/2017. (IX. 18.) határozata
a Szekszárd Kórház Sportkör működéséről és terveinek
bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. elfogadja a Szekszárd Kórház Sportkör szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
8
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Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Hikari Aikido Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(73. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szőts Gábor a Hikari Aikido Egyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Hikari Aikido Egyesület képviselőjét. Megkérdezi,
hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Hortai Tamás, a Hikari Aikido Egyesület képviselője: Az egyesület 2002 körül alakult. Első
körben Aikido oktatás volt a fő cél, de az idő múlásával lettek ennél a sportnál népszerűbb
sportok is. Ezért brazil dzsiu dzsicu lett az egyesület fő szakága. Ez a sport a hagyományos
Aikidonak egy kiterjedtebb változata. Ha a televízióban valaki lát ketrecharcot, és a harcosok
lekerülnek a földre, onnantól lehet brazil dzsiu dzsicuról beszélni. Az egyesület ennek képviseli
különböző verseny szakágát. Az elmúlt időszakot szép sikerekkel zárták ebben a sportágban,
mind a juniorok, mind a veteránok vonatkozásában. A magyar bajnokságon kívül Európabajnokságon és világbajnokságon is indulni szoktak. Elmondja, hogy több versenyző éremmel
tért haza világbajnokságról is. Tavalyelőtt felvett az egyesület egy új sportágat: a harci
birkózást. Ez egy japán továbbfejlesztett sport, ami szintén versenysportnak számít. Tavaly
épp Magyarország rendezte a világbajnokságot, és sikerült az egyesületnek érmeket szerezni
mind a veterán, mind a junior kategóriában. Japánból is jöttek versenyzők, akik alulmaradtak
a magyar versenyzőkkel szemben. Idén októberben Japán rendezi a világbajnokságot. Az
egyesület tagjai közül négyen is megmérettetik magukat. Elmondja, hogy többen is
kvalifikálták magukat a világbajnokságra, de mivel nem kiemelkedő sportágról van szó, így
csak azok a sportolók tudnak elutazni Japánba, akiknek megvan hozzá a stabil anyagi hátterük.
Az egyesület három korosztályt oktat: juniorokat, felnőtteket és veteránokat. Körülbelül 60
tagja van az egyesületnek. Úgy látja, hogy a juniorok körében nagyobb az érdeklődés. Heti két
alkalommal tudják az edzést biztosítani a sportolók számára a Waldorf Iskolában. Nem igazán
örül annak, hogy itt kell tartaniuk az edzéseket, de technikai viszonyok miatt célszerűbb volt
ide szervezni sportcsarnok helyett. A sportcsarnokban minden alkalommal le kellett pakolják
az összes szőnyeget, majd az edzés végén visszapakolni. Ez negyven percet jelentett naponta.
A Waldorf Iskolában lent hagyhatják a szőnyegeket.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az iskola jól megközelíthető, és könnyen lehet parkolni.
Hortai Tamás, a Hikari Aikido Egyesület képviselője: Igen, de azok a sportolók, akik vidékről
vonattal vagy busszal jártak edzésre, nem tudták folytatni az edzést, mert az iskolától nehéz
lenne eljutniuk az állomásra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Görgei Botond szekszárdi lakos?
Zaják Rita bizottsági tag: Igen.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány éves kortól lehet kezdeni ezt a sportot?
Hortai Tamás, a Hikari Aikido Egyesület képviselője: A legfiatalabb sportolójuk négy éves. De
a fiatalabb korosztállyal inkább játékosan foglalkoznak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A négy éves gyermeknek nyilvánvalóan a szülő választja ezt
a sportágat. Mivel magyarázzák a szülők a döntésüket?
Hortai Tamás, a Hikari Aikido Egyesület képviselője: A saját véleményét tudja elmondani,
ugyanis szülőként ő is ezt a sportágat választotta gyermekének. Úgy gondolja, hogy a sport
nagyon jó hatással van a gyermekére, ugyanis segít a gyermeknek abban, hogy térben jobban
mozogjon. Másrészt azt is meg kell említeni, hogy ezáltal a jövőben jobban meg tudja védeni
magát a gyermek a támadásokkal szemben.
Zaják Rita bizottsági tag: A sportcsarnokban három terem van összesen, amelyek közül egy
sem bérelhető, mert egyet a pingpongosok, egyet a kosarasok, egyet pedig a bokszolók
használnak. A bokszolókkal nem lehetne megosztani a termet?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Nem, mert ott van a ring, amit nem lehet
mozgatni.
Hortai Tamás, a Hikari Aikido Egyesület képviselője: Ha felépül az új sportcsarnok, követni
lehetne egy olaszországi mintát. Ott ugyanis van egy olyan terem a sportcsarnokban, ami az
összekapcsolható küzdősportokat egybe fogja. Fel van állítva a teremben két ring, ahol a
bokszolók tudnak edzeni, kicsivel arrébb le voltak terítve a szőnyegek, ahol a brazil dzsiu
dzsicusok tudnak edzeni. A szőnyegeket pedig függönnyel el lehetett választani egymástól. A
terem másik részén pedig a karatésoknak és az aikidosoknak is van még bőven helyük az
edzésre. Leghátul pedig van egy erősítő rész. Ez a megoldás azért is jó, mert így a sportolók
kedvet kaphatnak a másik sportág kipróbálásához is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Úgy gondolja, hogy mielőtt elkezdődik az új sportcsarnok
tervezése, a város egyeztetni fog több szervezettel, és megadja a lehetőséget, hogy mindenki
kifejthesse véleményét.
Hortai Tamás, a Hikari Aikido Egyesület képviselője: Amíg a sportcsarnok kettes
edzőtermében tartották az edzéseket, addig a szülők is többször nézték a gyermekeiket edzés
közben. A Waldorf Iskolában elégé el vannak zárva, oda már a szülők se nagyon járnak be.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 119/2017. (IX. 18.) határozata
a Szekszárd Hikari Aikido Egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. elfogadja a Hikari Aikido Egyesület szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(72. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kizakisz Georgiosz a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnökét.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: 2007-ben hozta létre az
egyesületet. Helyhiány miatt azonban nem tudott utánpótlást nevelni. Az anyagi források
hiánya miatt pedig megszűnt a férfi csapat. Nagyon jó lehetőség volt 2012-ig, hogy a Baka
Iskolában tudott szakkört tartani. Fia 2012-ben kezdett el pingpongozni. Elmondja, hogy
tavaly közreműködött a helyi sportágválasztóban. Az asztalitenisz kapcsán a legfontosabb
számára a helyi gyermekek szabadidősportja és a nemzeti utánpótlás nevelés. Helyhiány
miatt már nem tud toborozni. Fiával hat évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni, de más lehetőség
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hiányában 2014-ben leigazolta a Szekszárdi Asztalitenisz Klubhoz. Fia egymaga is nagyon sok
eredményt szállított a klubnak, többek közt két magyar bajnoki címet, valamint nemzetközi
kupagyőzelmet is. Az utóbbi két évben már sem szakmailag, sem emberileg nem tudott
azonosulni a klubbal, ezért 2017. július 1-jén átigazolta a fiát a saját egyesületéhez. Úgy
utaztak el az Európa-bajnokságra, hogy a Baka Iskola aulájában tudtak készülni a versenyre.
A Siófoki Asztalitenisz Klubnak szeretne köszönetet mondani, mert 24 órán át tartó
teremhasználati lehetőséget biztosítottak számukra. Elmondja, hogy a szállásért nem kellett
fizessenek, és három héten keresztül edzőtáborozhattak ott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az egyesületben hány gyerek van összesen?
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Helyhiány miatt csak a fia
tagja az egyesületnek. Úgy gondolja, hogy ha lenne terem, akkor egy hónapon belül 20-30
gyermekre emelkedhetne a taglétszám. A Szekszárdi Asztalitenisz Klubnál nincs lehetőség
szabadidősportra, ezért nagyon sok gyermek elment az egyesülettől. Véleménye szerint ezek
a gyermekek szívesen jönnének hozzá. A Baka Iskola aulájában edzenek. Ennek van persze
pozitív hatása is, mert sokszor egy egész osztály kíséri figyelemmel az edzéseiket. Sokan
beállnak labdaszedőnek is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Játszani nem játszanak?
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Nem, mert arra nem kapott
engedélyt az igazgató nőtől, hogy másokat is bevonjon. Meg se meri kérdezni, hogy lenne-e
erre lehetőség, mert már annak is nagyon örül, hogy edzhet a fiával az iskolában.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Véleménye szerint az érdeklődő gyermekek megfoghatnák
a pingpongütőt és játszhatnának.
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Az iskolában heti kétszer
tartanak pingpong szakkört. Akik részt vesznek rajta, teljesen amatőrök. Elmondja, hogy ez a
szakkört nem ő tartja. Van olyan gyermek közöttük, akik nagyon tehetségesnek bizonyult,
ezért elment a Szekszárdi Asztalitenisz Klubhoz. Ott mondták neki, hogy nincs rá szükség,
ezért most Tolnán pingpongozik.
Zaják Rita bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy szakkör után lehetne edzést tartani az iskolában.
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Az igazgatónő nem fogja
megengedni.
Zaják Rita bizottsági tag: Mindenképp meg kellene kérdezni.
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Már annak a szívességnek
is nagyon örül, hogy ingyen edzhet ott a fiával.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Terembérleti díj megfizetése estén az iskola
biztos, hogy engedélyezné a teremhasználatot.
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Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Akkora összeget nem
tudna kifizetni.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A tagdíjból ki lehetne fizetni.
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: De még nincs gyermek, így
nem tudja a tagdíjból egyből kifizetni a bérleti díjat.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Az elején bele kell fordítani egy összeget, ami
később majd megtérül.
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Egy külföldi verseny
100.000 forint.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Varga elnök úr támogatta a gyermek kijutását a külföldi
versenyre.
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Igen, az elnök úr minden
költséget kifizetett. Elmondja, hogy az elnök úrnak írt tavaly egy levelet, amiben kifejtette,
hogy a fia hogyan tudna a lehető legjobban felkészülni a versenyre. Megírta neki, hogy
szükség lenne fiúkra, akikkel edzeni tudna a fia. Választ azonban nem kapott a levélre. Idén
megint írt neki egy levelet. Arra sem érkezett válasz. Fiához illő edzőpartnert továbbra sem
biztosított a klub, ezért egy hétig kénytelen volt ő maga játszani vele. Mindez közvetlenül a
magyar bajnokság előtt történt. Az általa felvetett problémákra ezután sem reagált a klub,
ezért írt még egy levelet, amelyben megköszönte a versenyre való kijutáshoz biztosított
segítséget, valamint közölte, hogy fia a jövőben az ő egyesületénél fog edzeni. Erre a levélre
az a válasz érkezett, hogy az elnök úr tudomásul vette a döntését, és innen visszaút nincs.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ellentmondást érez. Az egyesület elnöke egyrészt
nehezményezi, hogy a hobbi pingpongosok számára nincs lehetőség edzésekre járni.
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Igen, a fia ugyanis nagyon
jól érezte magát a többi fiú között, és nem örült annak, hogy a fiúknak távozniuk kellett. Volt
ugyanis egy nagyon jó közösség, ami teljesen megszűnt. Most már egyáltalán nincs fiú
pingpongos a klubnál.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban olvasható az alábbi mondat: „Egyéb
megtörtént dolgokat le se merek írni”. Véleménye szerint akkor nem is kellene rá utalni. Úgy
érzi, hogy a felmerült problémát csak az egyesület elnöke tudja megoldani.
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Nagyon örülne annak, ha
kapna a polgármestertől vagy a bizottságtól egy ajánló levelet a fiával kapcsolatban, mert
akkor fel tudna keresni vállalkozókat annak érdekében, hogy támogassák fiát. Ez esetben itt
tudnának maradni Szekszárdon. Elmondja, hogy egy budapesti klub már megkereste a fiát,
hogy csatlakozzon hozzájuk, de nem szerette volna elhagyni Szekszárdot.
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Zaják Rita bizottsági tag: Alapítani kellene egy fiú egyesületet. Így a fiúnak lenne lehetősége
más fiúkkal edzeni.
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: De nem áll rendelkezésre
terem az edzésekhez.
Zaják Rita bizottsági tag: Fel kellene keresni a Baka Iskola igazgatónőjét. Véleménye szerint
az igazgatónő megengedné, hogy béreljenek termet. Amennyiben az egyesület elnöke nem
tudja ezt a pénzt megfizetni, akkor írnia kellene egy kérelmet, amit a bizottság megtárgyalna.
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Az auláért, ahol most
edzenek, fizetni kellene. Már az is nagy segítség, hogy nem kell, hogy fizessenek érte.
Zaják Rita bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy már rég utána kellett volna járni ennek a
kérdéskörnek, hogy lehetne-e ott edzéseket tartani. Elmondja, hogy szabadidősportra
szívesen elvinné a fiát. A pingpong szakkört az iskola testneveléstanára tartja?
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Nem, hanem egy olyan
személy, aki szeret pingpongozni.
Zaják Rita bizottsági tag: Aki jár szakkörre, lehet, hogy járna az egyesülethez is.
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: A szakkört tartó személlyel
beszélt már, de azt mondta, hogy ez nem valószínű.
Takács Zoltán bizottsági tag: Az aula ideális lenne edzések tartására?
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Gyermekek számára igen.
Takács Zoltán bizottsági tag: Hány asztal fér el ott?
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Öt.
Takács Zoltán bizottsági tag: Véleménye szerint ott el lehetne kezdeni az edzéseket, és
később még mindig lehetne egy még alkalmasabb helyet keresni.
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Elmondja, hogy korábban
hirdetett meg edzéseket. De mikor megtudták a szülők, hogy kellene fizetni tagdíjat, úgy
döntöttek, hogy nem járatják oda a gyermekeket.
Zaják Rita bizottsági tag: Felajánlja az egyesület elnökének, hogy felveszi az igazgatónővel a
kapcsolatot.
Kizakisz Georgiosz, a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke: Egy ajánlást kaphatna a
polgármestertől vagy a bizottságtól?
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Erre még nem volt példa.
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Zaják Rita bizottsági tag: Ajánlásra nincs szükség, ugyanis a gyermek eredményeit kell annak
tekinteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 120/2017. (IX. 18.) határozata
a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. elfogadja a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
A Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület 2017. évi Ifjúsági Keretből kapott
támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(74. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
15
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Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 121/2017. (IX. 18.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület 2017.
évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg felhasználási és
elszámolási határidejének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva a Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület
kérelmére a 2017. évi Ifjúsági Keretből elnyert összeg (50.000,Ft) felhasználási idejét 2017. október 1-re, elszámolási
határidejét 2017. október 31-re meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
Javaslat a 2017. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának támogatására
(63. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Zaják Rita bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 33 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az intézmények vezetőivel egyeztetett a hivatal. A
Mecénás Tehetséggondozó támogatás idén lesz 20 éves. Fontosnak tartja azoknak a
pedagógusoknak a kiemelését, akik szinte minden évben szép eredményeket értek el diákjaik
révén.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 122/2017. (IX. 18.) határozata
a 2017. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás
felhívásának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás mellékelt pályázati
felhívását elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2017. szeptember 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
Javaslat nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatására
(66. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az önkormányzat minden évben támogatja a nem
önkormányzati fenntartású óvodákat. Az összeg az elmúlt négy évben is egy millió forint volt,
és három óvoda közt kerül felosztásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 123/2017. (IX. 18.) határozata
a nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
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1. a „nem önkormányzati fenntartású óvodák” részére a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati
rendeletének 2. számú mellékletében elkülönített
1.000.000,- Ft felosztását az alábbiak számára határozza
meg:
Szent Rita Katolikus Óvoda
„Az Én Ovim” Magánóvoda
Szekszárdi Waldorf Óvoda
Összesen:
Határidő:
Felelős:

440.000,- Ft
390.000,- Ft
170.000,- Ft
1.000.000,- Ft

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályát, hogy a
nem önkormányzati fenntartású óvodákkal kötendő
támogatási megállapodásokat a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre” rovat „Egyéb fenntartású óvodák” sorának
megfelelően – 2017. december 31-i felhasználási és 2018.
január 15-i elszámolási határidővel készítse elő;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

3. felhívja a polgármestert a támogatási megállapodások
aláírására;
Határidő:
Felelős:

2017. október 10.
Ács Rezső polgármester

4. felhívja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát a
pénzösszegek utalására.
Határidő:
Felelős:

2017. november 10.
Tamási Anna igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Javaslat a Civil Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(64. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
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Zaják Rita bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 37 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Idén szigorodott a pályázati kiírás.
Kitétel volt, hogy az éves működési költségnek maximum a 70%-át lehetett igényelni
támogatásként. Ezen kívül minimum 30% önrésszel kellett rendelkezni. Az előző években akár
a társadalmi munka is kitehette az önrészt. Idén azonban már nem. Az önrész a saját forrásból
és egyéb pályázatokból tevődik össze. Egyéb pályázatokon lehet érteni például az uniós
pályázatokat. Vannak azonban kisebb szervezetek, akik nem tudnak uniós pályázatokon
indulni. A saját forrás 50%-ának készpénzben kell rendelkezésre állni, csak a maradék 50%-ot
teheti ki a társadalmi munka. Ez alapján a nyugdíjas szervezetek kiestek volna a támogatásból,
mert náluk hatalmas mértékű az önkéntes munka. Ezért van egy másik megengedő feltétel: az
éves költségvetés 5%-a. Az előterjesztésből látszik, hogy nagyon nagy szórás van a civil
szervezetek között. Egy pályázat abszolút nem tárgyalható, ugyanis érvénytelen. A többi
pályázat esetében nem volt olyan tényező, ami indokolta volna a pályázat elutasítását.
Elmondja, hogy az előterjesztés készítésekor a hivatal kikérte a Szekszárdi Civil Kerekasztal (a
továbbiakban: Kerekasztal) véleményét is. Az 50.000 forintos támogatásra minden
szervezetnek szüksége van, még azoknak a szervezeteknek is, amelyek uniós pályázatokon
nagy támogatásokat nyernek. Az 50.000 forintos támogatásokat a sportszervezetek esetében
javasolja megítélni, mert ezeknek a szervezeteknek a működését más támogatások miatt
kevésbé fenyegeti veszély. 50.000 forintos támogatásra tesz javaslatot továbbá azoknál a
feltörekvő szervezeteknél, amelyek csak nemrég lettek bejegyezve. A többi szervezetnek
ennél nagyobb támogatást javasolna arra tekintettel, hogy ezek a szervezetek már
bizonyítottak. A Kerekasztal javaslata alapján 100.000-150.000 forint közötti támogatást
javasol a Kiemelkedő Művészeti Együtteseknek. Továbbá kiemelt támogatási összeget javasol
a szociális és egészségügyi tevékenységet végző szervezeteknek. Az előterjesztésből látható,
hogy marad 80.000 forint a Civil Kereten, mely összeg sorsáról a bizottságnak rendelkezni kell.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mekkora összeg van jelenleg a Tartalék Kereten?
Majnay Gábor osztályvezető: 446.000 forint.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés alapján
támogassa a civil szervezeteket. Javasolja továbbá, hogy a bizottság a Civil Kereten
fennmaradó 80.000 forintot csoportosítsa át a bizottság 2017. évi Tartalék Keretére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 124/2017. (IX. 18.) határozata
a Civil Keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. a 2017. évi Civil Keret terhére összesen 4.360.000,- Ft
értékben a melléklet szerint nyújt támogatást;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 18.
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. szeptember 22.
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. október 16. és 2017. november 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

4. a Szekszárdi Fotóklub működési célú pályázatát nem részesíti
támogatásban;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapítványok által
benyújtott pályázatokat összesen 1.560.000,- Ft értékben
szíveskedjen támogatni az alábbiak szerint:
Sor-szám

Alapítvány
neve/Támogatandó cél

"JASZLICE"Családsegítő
Közhasznú Alapítvány Működés (könyvelési

1.

2017. évi
támogatás
a
Civil
Keretből
50.000,- Ft
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díj,) - Eszközbeszerzés
(zsúrkocsi)
"Méltósággal az út
végén"
Hospice
Alapítvány Szekszárd Működés (könyvelési
díj,) - Eszközbeszerzés
(nyomtatók)
"Segíts
rajtam"
Hátrányos
Helyzetűekért
Alapítvány - Működés
(üzemeltetési
költségek,
nyomtatvány,
irodaszer, posta telefon
és
kommunikációs
költségek, utazási és
kiküldetési költségek,
ügyvédi díj, egyéb
beszerzés)
Eszközbeszerzés (egyéb
eszköz)
Az
Egészségért
Alapítvány - Működés
(nyomtatvány
irodaszer, posta telefon
és
kommunikációs
költségek, szakkönyvek
előfizetési díjak, utazási
költség, bankköltség)
eszközbeszerzés
(informatikai eszközök)
Betegápolásért
Alapítvány - Működés
(egyéb beszerzés) Eszközbeszerzés
(laptop)
Chance á Tolna -Esély
Tolnának Alapítvány Működés (könyvelési
díj,
adminisztrációs
költség)
CSIGA-BIGA Mozgás-és
Képességfejlesztő
Alapítvány - Működés
(marketing
költség,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

140.000,- Ft

150.000,- Ft

80.000,- Ft

100.000,- Ft

50.000,- Ft

90.000,- Ft
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adminisztrációs költség,
könyvelési díj)
Eszterlánc Alapítvány Működés (nyomtatvány
irodaszer, bérleti díjak,
honlap
fenntartás
költsége, könyvelési díj)
Eszközbeszerzés
(játék)
Gyöngysor Alapítvány Működés
(nyomtatvány,
irodaszer,
posta,
kommunikációs költség,
könyvelői
díj,
üzemeltetési költség)
Kék Madár Alapítvány –
Működés (bérleti díj)
Lelki Egészségünkért Szekszárd Alapítvány Működés (nyomtatvány
irodaszer,
kommunikációs költség,
könyvelői díj)
Mérey
utca
Óvodásokért OktatásiNevelési Alapítvány Működés
(adminisztrációs
költség)
Nyitott Világ Alapítvány
- Működés (bérleti díj,
hirdetési
és
reklámköltségek,
könyvelési díj)
Sportélmény Alapítvány
- Működés
(könyvelési
díj,
irodaszer)
Szekszárdi
Kamarazenekari
Alapítvány – Működés
(üzemeltetési költség,
könyvelői
díj,
adminisztrációs költség,
kiküldetés költsége)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

80.000,- Ft

60.000,- Ft

130.000,- Ft
80.000,- Ft

50.000,- Ft

100.000,- Ft

50.000,- Ft

150.000,- Ft
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Szent Erzsébet Caritas 100.000,- Ft
Alapítvány - Működés
(üzemeltetési költség,
adminisztrációs költség,
kommunikációs költség,
kiküldetési költség)
Tolna Megyei Állat- és 100.000,- Ft
Természetvédő
Alapítvány - Működés
(adminisztrációs
költség, kommunikációs
költségek, könyvelési
bank, ügyvédi díjak)
Összesen:
1.560.000,Ft

16.

17.

Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. a Civil Kereten fennmaradó 80.000 forintot
átcsoportosítja a bizottság 2017. évi Tartalék keretére.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(70. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag az üléstermet elhagyja 10 óra 03 perckor. Jelen
van 5 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 125/2017. (IX. 18.) határozata
a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskört utólagosan
200.000,- Ft összeggel támogatja a Tartalék Keret terhére,
mely összeg a Szociális és Egészségügyi Bizottság keretéből
került átcsoportosításra;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy készítse elő a támogatási megállapodást,
valamint felhívja a Gazdasági Igazgatóságot a támogatási
összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület 2017. évi Kulturális keretből kapott
támogatási összeg felhasználásának módosítása
(68. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 126/2017. (IX. 18.) határozata
a PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület 2017. évi
Kulturális keretből kapott támogatási összeg felhasználásának
módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. engedélyezi, hogy A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális
Egyesület 2017. évi Kulturális keretből kapott 80.000-, Ft
támogatási összeget teljes egészében a kért költségre
(előadók étkeztetése) számolja el.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 18.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontnak
megfelelően módosítsa a támogatási megállapodást.
Határidő:
Felelős:

2017. október 30.
dr. Molnár Kata jegyző

11. napirendi pont:
Egyebek
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Gratulál Zaják Rita bizottsági tagnak az új feladatához.
Zaják Rita bizottsági tag: Megköszöni a gratulációt. Hajós Évát nyáron kinevezte a miniszter
iskolaigazgatónak. Azóta öt tanár eljött az intézményből. Minden elismerése az
iskolaigazgatóé, de korábban elmondta, hogy ha a Közgyűlés nem támogatta volna mindét
jelöltet, akkor most nem lett volna kérdéses, hogy ki lenne az iskolaigazgató.
További napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 10 óra 09 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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