SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/14-16/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2017. november 27-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Műszaki Tárgyalójában megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag
Papp Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Majnay Gábor osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
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 Takács Zoltán bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 4 igen szavazattal Takács Zoltán bizottsági tagot választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
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NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1. napirendi pont:
Intézményvezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola)
(273. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: pályázó
NYILVÁNOS ÜLÉS:
2. 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)
(296. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend)
jóváhagyására
(297. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
4. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum lakáskérelme
(279. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
5. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázat önrészének biztosításával
(285. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló prevenciós programok
támogatása a KAB-KEF-17-C-260901 számú pályázat önrészének biztosításával
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(286. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda vezetőjének vezetői megbízása
(275. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
8. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. számú Óvoda vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
(276. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
9. napirendi pont:
Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett kérelmek támogatására
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
10. napirendi pont.
A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működésére vonatkozó támogatási kérelem
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
11. napirendi pont.
A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 2017. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási
összeg felhasználásának módosítása
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
12. napirendi pont:
Módosítási javaslat a Mecénás Támogatásra beérkezett pályázatok elbírálására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
ZÁRT ÜLÉS:
13. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Edzője 2017.” kitüntető díj adományozására
(293. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
14. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Sportolója 2017.” kitüntető díj adományozására
(294. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
15. napirendi pont.
Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2017.” kitüntető díj adományozására
(298. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
16. napirendi pont:
Pályázat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
(274. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
____________________________________________________________________
A bizottság 8 óra 31 perckor zárt ülésén folytatja munkáját.
A bizottság a zárt ülés befejeztével - 8 óra 37 perctől - nyilvános ülésen folytatja munkáját
az elfogadott napirend szerint.
2. 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)
(296. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az előterjesztést annyival szeretné kiegészíteni, hogy a saját
hatáskörben végrehajtott módosításoknál az első pontban szerepel a Kosárlabda Sport Club
és a „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvány is, ami azonban nem jelent plusz
támogatást, csak akkor az idő rövidsége miatt az „Egyéb működési célú támogatás”
előirányzatára került a módosítás. Most azért, hogy átláthatóbb legyen a költségvetés, a
kettes számú mellékletben ki lettek emelve ezek a sorok.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztésnek ugyanennél a részénél a kettes pontban
meg van említve három pályázat kódszáma. Ezek a kódszámok melyik pályázatokkal
kapcsolatosak?
dr. Molnár Kata jegyző: A bölcsödével és a Szőlőhegyi Óvodával.
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Tamási Anna igazgatóságvezető: Az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége
keletkezett, de a támogatás más formában megindult. Azért keletkezett visszafizetési
kötelezettség, mert abban a formában nem volt támogatható a pályázat, azt vissza kellett
vonni.
dr. Molnár Kata jegyző: Két-két része volt a pályázatnak. A pályázati eljárás már eléggé
előrehaladott volt, de a Magyar Államkincstár azt mondta, hogy nem javasolja támogatásra a
pályázatot. Az önkormányzat ezért visszavonta a pályázatot, majd más formában újra
benyújtotta. Közben keletkeztek költségei is az önkormányzatnak, de ezek az új pályázatban
elszámolhatóak.
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 167/2017. (XI. 27.) 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 a 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017.
(III.6.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend)
jóváhagyására
(297. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A módosítások főként hatáskör-átruházásokkal kapcsolatosak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztés tartalmaz egy rendelettervezetet és egy
függeléket is.
dr. Molnár Kata jegyző: Igen. Az ügyrendet a Közgyűlés határozattal hagyja jóvá, az SZMSZ
módosítását pedig rendelettel. Annyival szeretné még kiegészíteni az előterjesztést, hogy a
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hatáskör-átruházáson kívül feladatátcsoportosításra is sor kerülne. A Városigazgatási- és
Rendészeti Osztályon négy mezőőrt foglalkoztattak. Füredi Antal mezőőr halálát követően
átgondolták a mezőőrök feladatát, és megpróbálnák a megmaradt három kolléga között
szétosztani a területet, és az osztályra vennének fel még egy ügyintézőt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Új kolléga jönne, vagy belső átcsoportosításra kerülne sor?
dr. Molnár Kata jegyző: Új kollégára gondoltak.
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 168/2017. (XI. 27.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet, valamint az előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum lakáskérelme
(279. 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 169/2017. (XI. 27.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum lakáskérelméről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága „A Wosinsky Mór Megyei Múzeum
lakáskérelme” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázat önrészének biztosításával
(285. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy az önkormányzat
minden évben biztosított 350.000,- Ft összeget a Fórum működési költségeire, a pályázat
nyertessége esetén tehát az önkormányzat által, saját bevételei terhére biztosítandó forrás
csökkenhet. Ez mit jelent?
dr. Molnár Kata jegyző: Ha a pályázat nyertes lesz, akkor nem biztos, hogy a következő évben
is ekkora összeget kellene biztosítani a Fórum működési költségeire. A saját bevétel alatt
pedig az adóbevételeket kell érteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tehát, ha nyer a pályázat, akkor nem kell a 350.000,- Ft
összeget biztosítani a költségvetésből?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Véleménye szerint szükség lenne a 350.000,- Ft
biztosítására, a pályázat nyertességétől függetlenül.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mikor derül ki, hogy nyer-e a pályázat?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A pályázat érvényes, formailag már elfogadták.
Véleménye szerint év végéig vagy január végéig kiderül.
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 170/2017. (XI. 27.) határozata
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a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési
feltételeinek biztosításáról és programjainak támogatásáról a
KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázat önrészének biztosításával
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága „A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása
a
KAB-KEF-17-A-26090
számú
pályázat
önrészének
biztosításával” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló prevenciós programok
támogatása a KAB-KEF-17-C-260901 számú pályázat önrészének biztosításával
(286. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Idén lehet rendezvényszervezésre is pályázni. A
Fórum szeretné idén is megvalósítani a prevenciós palettát.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az önerő itt is 112.000 forint?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: 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 171/2017. (XI. 27.) határozata
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló
prevenciós programok támogatásáról a KAB-KEF-17-C-260901
számú pályázat önrészének biztosításával
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága „A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórummal megvalósuló prevenciós programok támogatása a
KAB-KEF-17-C-260901
számú
pályázat
önrészének
biztosításával” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:

2017. november 30.
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Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda vezetőjének vezetői megbízása
(275. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A jelenlegi vezető egy ciklust töltött le vezetőként, így
lehetőség van arra, hogy a pályázat kiírása nélkül még egy ciklusra megbízza az önkormányzat.
Ehhez szükség van a nevelőtestület, valamint a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
egyetértésére is. Mi történik akkor, ha valaki nem támogatja a megbízást?
dr. Molnár Kata jegyző: Pályázatot kell kiírni.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ha a kettő közül valamelyik nem ért egyet, akkor a
Közgyűlés decemberi ülésén már el lehet fogadni a pályázati kiírást.
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 172/2017. (XI. 27.) határozata
a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda vezetőjének vezetői
megbízásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága „A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
vezetőjének megbízása” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. számú Óvoda vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
(276. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az intézmény jelenlegi vezetője már 25 éve látja el
a vezetői feladatokat, így ebben az esetben szükség van pályázat kiírására. A pályázat kiírója
a Társulás lesz, a Közgyűlésnek pedig véleményezési joga van.
9
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mikor lesz társulási ülés?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: December első felében. Az ülésre elő fog készíteni
egy ütemtervet is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Horváth Erika szeretne pályázni?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Úgy tudja, hogy 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 173/2017. (XI. 27.) határozata
a Szekszárdi 2. számú Óvoda vezetői megbízására vonatkozó
pályázati felhívás közzétételéről
Szekszárd Megyei Jogú
Humán Bizottsága „A
megbízására vonatkozó
előterjesztés határozati
javasolja.
Határidő:
Felelős:

Város Önkormányzata Közgyűlésének
Szekszárdi 2. számú Óvoda vezetői
pályázati felhívás közzététele” tárgyú
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra

2017. november 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett kérelmek támogatására
(96. 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: A Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi
Megújulásért mire kéri a támogatást?
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A Kárpátia zenekar fennállásának
15. évfordulója alkalmából tervezett zenés, a magyarság sorskérdéseiről rendhagyó módon
szóló dokumentumfilm megvalósításához.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelmek támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 174/2017. (XI. 27.) határozata
beérkezett kérelmek támogatásáról a Tartalék Keretből
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2017. évi Tartalék
Kerete terhére összesen 307.150,- Ft értékben az
alábbi támogatásokat ítéli meg:

1

2

3

Kérelmező
/Javaslattevő
Iktatószám
Polgármesteri
Hivatal
VI./B 6885/2017

Tárgy
(támogatandó cél)

2018. évi
XV.
Mészöly
Miklós
Emléknap
meghívójának (600
db)
nyomdaköltsége
SzekszárdA
Újvárosi Római Társaskör
Katolikus
70
év
Társaskör
felettitagjainak
VI./B
karácsonyi
700/2017
ajándékcsomagok
készítése
Gutai István
Kocsikerék
VI./B
a
698/2017
nyakcsigolyán című
szociográfiai kötet
támogatása
(18
sárpilisi,
szekszárdi

Megítélt
támogatás
57.150,
-

200.000
,-

100.00
0,-
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4
.

, tamási
egykori
kulák
–
vagy
családtagja
–
visszaemlékezését
tartalmazó
kötet)
Szent
László A Kárpátia
Király Alapítvány zenekar
a Szellemi és fennálláErkölcsi
sának 15
Megújulásért
évfordulóVI./B
ja alkalmá701/2017
ból
tervezett
zenés, a
magyarság
sorskérdéseiről
rendhagyó
módon
szóló
dokumentumfilm
megvalósítása
(oktatásügyben is
felhasznál
ható
lenne)

Határidő:
Felelős:

50.000,
-

2017. november 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a Mészöly Miklós
Emléknap meghívójának megrendelésére és a
nyomdaköltség átutalására.
Határidő:
Felelős:

2017. december 10. illetve 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
12
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Tamási Anna igazgatóságvezető
3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére és a támogatások
átutalására.
Határidő:

2017. december
10. illetve
december 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Felelős:

10. napirendi pont.
A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működésére vonatkozó támogatási kérelem
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Az egyesület kiegészítő működési támogatás
iránti kérelmet nyújtott be arra hivatkozva, hogy az elmúlt évben megnövekedett a kiadásuk
annak köszönhetően, hogy végre sikerült felnőtt versenyzőt indítaniuk mind a Gemenc
Nagydíjon, mind pedig egyéb versenyeken. Ezen kívül kilenc fiatal kerékpáros is jelentkezett
az egyesülethez. Az egyesület arra kéri a bizottságot, hogy lehetőségeihez mérten 200.000,Ft összeggel támogassa működésüket.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A 200.000 forintot egy kicsit sokallja.
Nepp Péter bizottsági tag: Végre sikerült fiatal sportolókat odacsábítani az egyesülethez.
Ahhoz, hogy őket megtartsák, szükség van a támogatásra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság 150.000,- Ft összeggel
támogassa az egyesületet.
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 175/2017. (XI. 27.) határozata
a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működésére
vonatkozó támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
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pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működését
150.000,- Ft összeggel támogatja a 2017. évi Sportcélú
Tartalékkeret terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. november 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2017. december 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

11. napirendi pont.
A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 2017. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási
összeg felhasználásának módosítása
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Az egyesület az Ifjúsági Keret terhére 100.000,Ft támogatásban részesült. Az egyesület pályázatában a hagyományos nyári edzőtábor
költsége szerepelt. A pályázathoz kell biztosítani önrészt is, amivel el kell számolni. Ezt az
önrészt szeretné az egyesület átcsoportosítani a költségvetési táblázatában egy másik sorra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mire szeretnék elszámolni?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Szállásra és étkezésre.
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 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 176/2017. (XI. 27.) határozata
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a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 2017. évi Ifjúsági
Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület kérelmére
támogatja, hogy az egyesület a 2017. évi Ifjúsági Keretből elnyert
összeg önrészét 12.000,- Ft-ot az A7-es sorból átcsoportosítsa az
A8-9-es (Élelmiszer, étkezés költségei; Szállás) sorba.
Határidő:
Felelős:

2017. november 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

12. napirendi pont:
Módosítási javaslat a Mecénás Támogatásra beérkezett pályázatok elbírálására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Múlt héten, pénteken került sor a Mecénás
díjátadóra. A díjátadó előtt pár nappal a Garay János Gimnáziumból kettő tanárnő is kérdezte,
hogy miért nincs a tanítványuk felterjesztve. Veredi Máté a pécsi Gitarion versenyen lett első
helyezett. A versenyre dr. Gesztesi Enikő készítette fel. A pályázatot elfelejtették megküldeni
a hivatalnak, ezért maradt ki a felterjesztésből. Javasolja, hogy a bizottság 15.000 forinttal
támogassa Veredi Mátét. Oláh Péter György a „Sose volt versnapon” második helyezést ért
el. A versenyre Báló Marianna készítette fel. Ez a verseny a „Fedorka” középiskolai folytatása.
Ezt a középiskolai díjazásból kivették a javaslat elkészítésekor, viszont az általános iskolai
díjazásnál bent hagyták. Tekintettel arra, hogy az általános iskolai díjazásban bent van,
javasolja, hogy a bizottság támogassa Oláh Péter Györgyöt 7.000 forinttal. A Szent József
Katolikus Iskolából egy szülő jelezte, hogy gyermeke nem lett felterjesztve. Nagy Eszter Anna
a „Fedorka” versenyen arany minősítést szerzett, így javasolja, hogy a bizottság 7.000 forinttal
támogassa. A versenyre Vadóc Eszter készítette fel, akinek 10.000 forint támogatási összeget
javasol.
Majnay Gábor osztályvezető: Elmondja, hogy a díjátadóról nagyon pozitív visszajelzéseket
kapott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A díjátadóval kapcsolatban szeretné megköszönni a Humán
Osztály munkáját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a sport- és ifjúsági referens által megfogalmazott határozati
javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 177/2017. (XI. 27.) határozata
a Mecénás Támogatásra beérkezett pályázatok elbírálására
vonatkozó módosítási javaslatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keretből összesen
39.000,- Ft értékben az alábbi támogatásokat ítéli meg:
Veredi Máté- 15.000,- Ft
Oláh Péter György- 7.000,- Ft
Nagy Eszter Anna- 7.000,- Ft
Vadóc Eszter- 10.000,- Ft
Határidő:
Felelős:

2017. november 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát a támogatási megállapodások elkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2017. december 15.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 9 óra 04 perckor berekeszti. A
bizottság zárt ülésén folytatja munkáját.
K.m.f.

Takács Zoltán
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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