SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-10/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2016. szeptember 12-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Szekszárdi 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
Nepp Péter bizottsági tag
Takács Zoltán bizottsági tag

Ülés közben érkezett:

Zaják Rita bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Pap Máté bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Gaálné Hoffercsik Dóra a Civil Kerekasztal titkára
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
ügyvezetője
Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület
elnöke
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club
elnöke
Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület
Szekszárd elnöke
Sólyomvári Nándor a Férfi Kosárlabda SE Szekszárd
kapcsolattartója
Steig Csaba a Gemenci Nagydíjért és Tehetséges
Kerékpárosokért Alapítvány kuratóriumi tagja
Szabó Gergő a Kosárlabda Sport Klub Szekszárd
képviselője

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság az „Egyebek” napirendi pont
keretében tárgyalja meg Kispál István kérelmét.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Sygnus 42. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny
rendezéséről
(75. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívottak: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője
Steig Gábor Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club működéséről és terveinek
bemutatásáról
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről és
terveinek bemutatásáról
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke
4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Férfi Kosárlabda SE Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: dr. Fenyőházi Elemér a Férfi Kosárlabda SE Szekszárd elnöke
Sólyomvári Nándor kapcsolattartó
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5. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg felhasználási és
elszámolási határidejének módosítása
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
6. napirendi pont:
A Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2015. évi Sportkeretből kapott támogatási
összeg elszámolásának módosítása
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
A Szekszárd Kórház Sportkör 2015. évi Sportkeretből kapott támogatási összeg
felhasználásának módosítása
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
A Mentálhigiénés Műhely Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának és
elszámolási határidejének módosítása
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
A Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány 2016. évi SportIfjúsági és Kulturális Keretből kapott támogatási összeg visszautalása
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
A Kerekes Tenisz Sport Egyesület 2015. évi Sportkeretből kapott támogatási összeg
visszautalása
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
11. napirendi pont:
Maul Edina Mecénás Tehetséggondozó támogatás keretből kapott támogatási összegének
átcsoportosítása
(86. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
12. napirendi pont:
A Hungarian Open Nemzetközi Lövészverseny támogatása
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
13. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Kosárlabda Sport Club Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Némedi Péter a Kosárlabda Sport Club Szekszárd elnöke
14. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi Civil Keret felosztására
(73. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
15. napirendi pont:
A Vakok és Gyengénlátok Tolna Megyei Egyesülete Tartalék Keretből elnyert támogatás
elszámolási határidejének módosítása
(72. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
16. napirendi pont:
Javaslat nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatására
(74. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
17. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Sygnus 42. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny
rendezéséről
(75. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívottak: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője
Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke
4
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Zaják Rita bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 8 óra 32 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámoló tanulmányozása során azt vette észre, hogy a
2017-es tervek nincsenek benne megemlítve. Kérdésként fogalmazta meg, hogy ha 180 fő
szeretett volna részt venni a versenyen, a plusz 30 fő fogadása miért jelentett volna gondot?
Steig Csaba a Gemenci Nagydíjért és Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány kuratóriumi
tagja: Ennek részben technikai akadályai voltak, részben pedig anyagi: az elhelyezésüket
illetően a színvonalból nem szerettek volna engedni, kollégiumba pedig nem szerették volna
elszállásolni a versenyzőket. Egy megfelelő szállás biztosítása pedig további
többletköltségekkel járt volna. Örülnek annak, hogy minden csapat elégedett volt a szervezés
e részével. Egy versenyző összköltsége 25.000,- Ft körül van. Ha ezt az összeget veszik alapul,
a maradék 30 fő körülbelül egy millió forintba került volna a szervezőknek, amihez még
társulnak egyéb költségek is, mint például az üzemanyag-térítés. Továbbá a meghívott
csapatok egy részének fizetni is kellett azért, hogy részt vegyenek a versenyen, mert különben
nem jönnének el a versenyre, mert az nem nemzetközi kategóriás. Így is egy nemzetközi
színvonalú mezőny állt össze, amivel maximálisan elégedettek, mind a szervezők, mind a
versenyzők. Ilyen színvonalú verseny Magyarországon a Tour de Hungary-n kívül nincs még
egy.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az iránt érdeklődik, hogy mi az oka annak, hogy a Gemenci
Nagydíj törölve lett a versenynaptárból.
Steig Csaba a Gemenci Nagydíjért és Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány kuratóriumi
tagja: A Közgyűlés hozott egy határozatot, melyben rögzítésre került, hogy milyen szabályok
szükségesek a verseny lebonyolításához. A Gemenci Nagydíj nem felelt volna meg annak a
szabályrendszernek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mármint a Szövetség Közgyűlése?
Steig Csaba a Gemenci Nagydíjért és Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány kuratóriumi
tagja: Igen.
Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke: Pontosítana: nem közgyűlési
határozatról van szó, hanem elnökségiről. A létszámmal kapcsolatban elmondja, hogy
tudomása szerint egy világbajnokságon sem engednek 204 főnél többet versenyezni.
Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője: Mindenki megoldotta a
rábízott feladatokat. Úgy gondolja, a Gemenc Nagydíjon változtatni kell a jövőben, mert
szerinte ilyen formában nincs értelme. Sem városmarketing, sem pedig más szempontból
nincs hozadéka, maximum csak sportszakmailag. Egy kerékpárversenyző nem megy el
városnézésre, a versenyen való részvételt követően elindul a következő versenyre.
Steig Csaba a Gemenci Nagydíjért és Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány kuratóriumi
tagja: Köszönetet szeretne mondani a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.-nek a chipes
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mérés megvalósításáért, valamint a televízió-közvetítésért is. Elmondja, hogy a tavalyi
versenyhez képest valamivel több néző vett részt a rendezvényen. Szerinte szükség van több
olyan rendezvényre, ami odavonzza a nézőket a versenyre. Az alapítvány az idei évben
biztosan meg fog szűnni. A Gemenc Kupa jövőjét illetően még sok a bizonytalanság. Felhívja a
figyelmet az időbeliségre. Ha nem lesz nemzetközi kategóriás verseny, akkor ezt a
kerékpárversenyt februárban már nem lehet elkezdeni megszervezni, mert egy csapat se fog
idejönni. A csapatok már december végén, január elején kérik, hogy mi lesz a program,
számíthatnak-e arra, hogy ez a verseny megrendezésre kerül. Ha az alapítvány megszűnését
követően az egyesület továbbra is részt vesz a szervezésben, áprilisban már nem tudják
megszervezni a versenyt.
Zaják Rita bizottsági tag: Az iránt érdeklődik, hogy van valakinek tudomása a város
szándékáról ezzel a versennyel kapcsolatban.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nincs, de rövid időn belül döntenie kell a városnak.
Zaják Rita bizottsági tag: A kettő kerékpáros klub között van egyezség?
Steig Csaba a Gemenci Nagydíjért és Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány kuratóriumi
tagja: A kettő klubnál nem lesz egyezség. A klubok együtt kezdték el a munkát, de nem lett
belőle eredmény.
Zaják Rita bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság szabjon határidőt a verseny szervezésével
kapcsolatban.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a polgármester 2016. december 31-ig
hozzon döntést a Kerékpárverseny rendezési jogáról és a rendezvény támogatásának
mértékéről.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a
bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 140/2016. (IX. 12.) határozata
a Sygnus 42. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny
rendezéséről szóló szakmai beszámoló elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges
Kerékpárosokért Közhasznú Alapítványnak, valamint a Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft-nek a Sygnus 42. Gemenci Nagydíj
Nemzetközi Kerékpárverseny rendezéséről szóló szakmai
beszámolóját elfogadja.
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2. A Bizottság gratulál az alapítványnak és a Sportközpontnak a
rendezvény szervezéséhez és sok sikert kíván további munkájához.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy hozzon döntést a jövő évi
Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny rendezési jogáról
és a rendezvény támogatásának mértékéről.
Határidő:

2016. szeptember 12.
a 3. pont tekintetében: 2016. december 31.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
a 3. pont tekintetében: Ács Rezső polgármester

2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club működéséről és terveinek
bemutatásáról
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémiával kötött
együttműködési megállapodással kapcsolatban az iránt érdeklődik, hogy melyek ennek a
megállapodásnak a főbb pontjai.
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Egy hosszú távú
együttműködést képzeltek el a Dunaújvárosi Akadémiával. Utánpótlás szinten egy
együttműködés, amely magába foglalja közös tornák szervezését, kisebb csapatok
versenyeztetését. A nagyobb csapatoknál pedig játékoscserét is magába foglal a
megállapodás. A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club is kapott már játékosokat
Dunaújvárostól
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A TAO támogatás többnyire nem Szekszárdról van, ezért
érdeklődik, hogy akkor honnan kapják a támogatást.
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Az előző szezonban, a 2015/16osban, majdnem teljes egészben egy Fejér megyei cég adta a támogatást. Mostanra el lehet
mondani, hogy kapnak kisebb támogatást a TARR Kft-től és a Ferropatent-től is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Garay iskolában a felújítás elkezdődött?
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Még nem. A határozatot a
felújítás elkezdéséhez későn kapták meg. Most egy olyan ütemtervet szeretnének kidolgozni,
amellyel év közben megvalósítható lenne a felújítás nagy része, a hátralevő pedig jövő nyáron
kerülne befejezésre. Az iskolai szüneteket szeretnék a lehető legjobban kihasználni. A
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legnagyobb munka az öltözők felújítása lesz, de erre majd csak nyáron kerül sor. Az ÁNTSZ a
beázásokat kifogásolta, ez már az őszi szünetben meg lesz oldva.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A testnevelés órák hogyan lesznek megoldva.
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Ez okoz most nagy nehézséget,
ezért kell egy célravezető ütemtervet kidolgozniuk.
Zaják Rita bizottsági tag: A fiú kézilabdáról érdeklődik, arról, hogy van-e lehetősége a fiúknak
arra, hogy a szivacs kézilabda után is folytathassák a sportot.
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: A Klub részéről ennek nincs
akadálya. A probléma az, hogy az iskoláktól érkező időpontok nem megfelelőek. Este fél héttől
nyolcig nem lehet kisebb gyerekeknek edzést tartani.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A kilenc éveseknek tartanak. Este nyolcig tart az edzésük.
Ezt nem tartja jó időpontnak.
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Ezt úgy kellene időben
megoldani, hogy a délutáni programba beleférjen a kicsiknek az edzés. A baj az, hogy más
egyesületek lefoglalják a korai időpontokat.
Zaják Rita bizottsági tag: Tehát elsősorban teremproblémákról van szó?
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Igen. A helyzeten jelentősen
javíthatna, ha az I. Béla Gimnáziumnál a kézilabda csarnok megépülne a szövetség
finanszírozásával. Akkor jó esélyük lenne megfelelő időpontokat foglalni az edzésekhez.
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 141/2016. (IX. 12.) határozata
a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club működéséről és terveinek
bemutatásáról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club
szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a
jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club
egyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati
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lehetőségeket
szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

működésükhöz,

illetve

rendezvényeik

2016. szeptember 12.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről és
terveinek bemutatásáról
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megállapítja, hogy az előterjesztésben nagyon alapos
kimutatások, grafikonok találhatóak.
Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: Itt egy kis klubról
van szó. Így akkora felújításokat sem tudnak végezni, mint más, jóval nagyobb klubok. A
sportágfejlesztési támogatáson nyertek kettő darab falról leereszthető, eléggé színvonalas
palánkot. Azt még nem döntötték el, hogy hova helyezik fel, de szükségük van a város
segítségére, mert csak eszközbeszerzésre kaptak támogatást, a kivitelezésre nem. A
támogatók szerzése is problémát jelent a klubnak. Jelenleg sem szekszárdi cég támogatja őket,
hanem budapesti meg egy tolnai cég. Éppen ezért nagyon örülnének, ha a város tudna
szekszárdi támogatók szerzésében segíteni. Pozitívumként emeli ki, hogy idén sikerült a tavalyi
problémájukat megoldani: tavaly még a 14 éves gyerekeknek egy héten öt edzésük volt, öt
különböző helyen, idén egy helyen tartják már az edzéseket. Szépen fejlődnek a gyerekek, ez
látszik az eredményeken.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szeretné, ha az egyesület elnöke kifejtené, hogy mi a
különbség az U11A és U11B között.
Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: Ez a korosztály a
2006 január 1. után született gyerekekből áll. Az „A” csapatba a 2006-2007-es születésű
gyerekek, míg a „B” csapatba a 2007-2008-as születésű gyerekek fognak játszani. Az eredeti
tervek szerint 2009-es születésű gyerekek is játszottak volna, de a szövetség a
versenykiírásában megszabott egy alsó korhatárt. Körülbelül 30 olyan gyerek van, akit tudnak
versenyeztetni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Jó kezdeményezésnek tartja, hogy a Baka iskolában
lehetőség van szakkör jellegű foglakozásra is. Továbbá elmondja, hogy a négyszer másfél óra
edzés egy héten az iszonyatos edzésmennyiség ilyen kis gyerekeknek. Ezért azt szeretné
megtudni, hogy nekik is kötelező-e a bevezetésre került napi testnevelés óra.
Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: Van arra
lehetőség, hogy igazolást adjanak a gyerekeknek, így heti kettő testnevelés óra alól
mentesülnek.
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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 142/2016. (IX. 12.) határozata
a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről és
terveinek bemutatásáról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület
Szekszárd szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a
jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Gyermek Kosárlabda Sportegyesületet, hogy a
jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 12.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Férfi Kosárlabda SE Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: dr. Fenyőházi Elemér a Férfi Kosárlabda SE Szekszárd elnöke
Sólyomvári Nándor kapcsolattartó
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Azt szeretné megtudni, hogy hány csapatból lesz első,
második stb. helyezett az adott csapat, mint például az U16-os korosztály ötödik helye.
Sólyomvári Nándor a Férfi Kosárlabda SE Szekszárd kapcsolattartója: Van az országos
bajnokság, ahol gyakorlatilag a vezető egyesületek (NB1-es csapatok) utánpótlásai vannak
főleg. Ez általában 30-40 csapatot jelent. Ezen kívül vannak még regionális bajnokságok,
amiket mindig egy adott terület szervez, a klub esetében Baranya megye. Itt még régiónként
legalább 20 csapat van. Tehát összesen 100 csapat van az országos versenyben. Sajnos a
kosárlabdában minden évben megváltoznak a szabályok. A klub sok évet kihagyott, most
inkább utánpótlás korosztályokban versenyeznek. Az idősebb korosztályból sokan elmennek
nevesebb csapatokba. Szekszárdon alig lehet találni olyan embert, aki vállalja felnőtt korban
is a kosárlabdázást.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A két azonos korosztályú szekszárdi csapat párharcát nem
tartja szerencsésnek.
Sólyomvári Nándor a Férfi Kosárlabda SE Szekszárd kapcsolattartója: Elmondja, hogy erre
rövidtávon szerinte is megoldást kellene találni. Előbb utóbb össze kellene olvadnia a két
egyesületnek a jó eredmények érdekében.
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 143/2016. (IX. 12.) határozata
a Férfi Kosárlabda SE Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Férfi Kosárlabda SE Szekszárd szakmai
beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a
jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Férfi Kosárlabda Sportegyesületet, hogy a
jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 12.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

5. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg felhasználási és
elszámolási határidejének módosítása
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Zaják Rita bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 12 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 144/2016. (IX. 12.) határozata
a Polip Ifjúsági Egyesület Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg
felhasználási és elszámolási határidejének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Polip Ifjúsági Egyesület módosítási kérelmét támogatja, a
2016. évi Ifjúsági Keretből elnyert összeg (110.000-, Ft) felhasználási
idejét 2016. december 31-ig, elszámolási határidejét 2017. január 31ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 12.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
A Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2015. évi Sportkeretből kapott támogatási
összeg elszámolásának módosítása
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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 145/2016. (IX. 12.) határozata
a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2015. évi Sportkeretből
kapott támogatási összeg elszámolásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd kérelmét
támogatja és hozzájárul, hogy az Egyesület a 2015. évi Sportkeretből
elnyert 450.000 Ft támogatási összeget az előterjesztés mellékleteként
benyújtott kiadási oldalnak megfelelően számolja el.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 12.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
A Szekszárd Kórház Sportkör 2015. évi Sportkeretből kapott támogatási összeg
felhasználásának módosítása
(81. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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 146/2016. (IX. 12.) határozata
a Szekszárd Kórház Sportkör 2015. évi Sportkeretből kapott
támogatási összeg felhasználásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága hozzájárul, hogy a Szekszárd Kórház Sportkör a 2015. évi
Sportkeretből kapott 300.000-, Ft támogatási összeget a VI.2712/2015. sz. szerződéshez kapcsolódóan szállásdíj és regisztrációs díj
megjelölésével számolja el.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 12.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
A Mentálhigiénés Műhely Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának és
elszámolási határidejének módosítása
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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 147/2016. (IX. 12.) határozata
a Mentálhigiénés Műhely Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg
felhasználásának és elszámolási határidejének módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Mentálhigiénés Műhely kérelmét támogatja
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és hozzájárul, hogy az Ifjúsági Keretből elnyert összeget (110.000
Ft) speciális babahordozók vásárlására fordítsa.
2. A Bizottság a támogatási összeg felhasználási idejét 2016. október
31-ig, elszámolási határidejét pedig 2016. november 30-ig
meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 12.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
A Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány 2016. évi SportIfjúsági és Kulturális Keretből kapott támogatási összeg visszautalása
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Zaják Rita bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 14 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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 148/2016. (IX. 12.) határozata
a Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány
2016. évi Sport- Ifjúsági és Kulturális Keretből kapott támogatási
összeg visszautalásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú
Alapítvány bejelentésére a Közgyűlés 156/2016. (V.26.) határozata
alapján a 2016. évi Sport-, Ifjúsági és Kulturális Keretből biztosított
120.000-, Ft támogatási összeget átcsoportosítja a Bizottság 2016. évi
Tartalékkeretére, tekintettel arra, hogy arról az alapítvány lemondott.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 12.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
A Kerekes Tenisz Sport Egyesület 2015. évi Sportkeretből kapott támogatási összeg
visszautalása
(85. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Kerekes László már több mint egy hónapja ígéri,
hogy megmutatja a bankszámlakivonatot, amely igazolja, hogy az 50.000,-Ft visszautalása
megtörtént. Mivel ez még nem történt meg, ezért azt javasolja, hogy ne kerüljön addig az
összeg a Tartalék keretre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kerüljön meghatározásra határidő?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Szerinte a bizottság meghatározhat határidőt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az iránt érdeklődik, hogy mi lesz a következménye annak,
ha nem kerül sor az utalásra.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Felszólító levél már korábban is került kiküldésre.
Akkor jeleztek vissza az egyesülettől, hogy nem tudnak elszámolni a pénzzel, ezért
visszautalják.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy kapjon az egyesület egy újabb felszólító
levelet október 31-ig.
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 149/2016. (IX. 12.) határozata
a Kerekes Tenisz Sport Egyesület 2015. évi Sportkeretből kapott
támogatási összeg visszautalásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága felhívja a Kerekes Tenisz Sport Egyesület vezetőjét, hogy a
101/2015. (VI.30.) HB határozat alapján a „Legyen Szekszárd a Tenisz
fellegvára” pályázatára a 2015. évi Sportkeretből elnyert 50.000 Ft
támogatási összeg visszautalásáról 2016. október 31-ig gondoskodjon
tekintettel arra, hogy a pályázatban megjelölt program nem valósult
meg.
Határidő:
Felelős:

2016. október 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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11. napirendi pont:
Maul Edina Mecénás Tehetséggondozó támogatás keretből kapott támogatási összegének
átcsoportosítása
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Maul Edinát sehol sem lehet utolérni. Próbálta
már az iskolában, utánvéttel, a közösségi oldalakon. Még a Mecénás szerződését sem írta alá.
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 150/2016. (IX. 12.) határozata
Maul Edina Mecénás Tehetséggondozó támogatás keretből kapott
támogatási összegének átcsoportosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárdi Garay János Gimnázium tanulójának, Maul
Edinának a 2015. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keretből
megítélt 11.000-, Ft összegét átcsoportosítja a Humán Bizottság 2016.
évi Tartalékkeretére tekintettel arra, hogy a támogatási megállapodás a
pályázó részéről nem került aláírásra.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 12.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

12. napirendi pont:
A Hungarian Open Nemzetközi Lövészverseny támogatása
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Most már másodszorra kerül megrendezésre Szekszárdon
a Hungarian Open Nemzetközi Lövészverseny. A múltkori igen sikeres volt. A költségvetésben
300.000,-Ft van elkülönítve a versenyre.
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 151/2016. (IX. 12.) határozata
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a Hungarian Open Nemzetközi Lövészverseny támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési
Egyesület által szervezett Hungarian Open Nemzetközi
Lövészverseny szervezési költségeit 300.000-, Ft összeggel
támogatja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2) önkormányzati rendelete 9.
számú melléklet „Sportrendezvények” kerete terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési
Egyesület részére készítse elő a támogatási megállapodást,
valamint felkéri a Gazdasági Igazgatóságot a támogatási összeg
átutalására.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 12.
2. pont tekintetében:2016. október 12.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2.pont tekintetében:
dr. Főfai Klára igazgatóság-vezető
Tamási Anna igazgatóság-vezető

13. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Kosárlabda Sport Club Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Némedi Péter a Kosárlabda Sport Club Szekszárd elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az utánpótlás korosztállyal kapcsolatban azt a kérdést teszi
fel, hogy az „Ovikosár” esetében hogyan kell érteni a 10 szekszárdi óvodát.
Szabó Gergő a Kosárlabda Sport Club Szekszárd képviselője: Telephelyenként kell érteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Sok sikert kíván az egyesületnek az általuk kitűzött célok,
eredmények megvalósításához.
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 152/2016. (IX. 12.) határozata
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a Kosárlabda Sport Club Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai
beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a
jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Kosárlabda Sport Club Szekszárd egyesületet,
hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 12.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

14. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi Civil Keret felosztására
(73. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a Humán Osztálynak az előterjesztés
elkészítésébe fektetett alapos munkáját. Hat millió forint volt a felosztható keret, 50.000,-Ft a
minimum összeg, 200.000,-Ft a maximum összeg. Felkéri Pócs Margitot a felosztásnál
meghatározott főbb szempontok ismertetésére.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A szempontok között a kiírásban
több megkötés szerepelt. Tartalmi megkötés volt, hogy előnyt élveznek azok a pályázók, akik
a városi rendezvényeken fokozottan részt vesznek, valamint egyéb közjóért tetten érhető
szolgáltatásokat is végeznek. Az elosztásnál észrevehető, hogy a lehetőségekhez mérten
kiemelten kapnak támogatást a fogyatékossággal élő emberek szervezetei, mert máshonnan
nehezebben jutnának támogatáshoz. Kiemelt helyen említi meg továbbá a kiemelkedő
művészeti együtteseket, valamint a nyugdíjas szervezeteket. A pályázatból való kizárásra okot
adó indok nem merült fel egy esetben sem, ezért minden pályázó megkapta legalább az
50.000,- Ft-os támogatást. Voltak olyan pályázók, akik 50.000,- Ft-os támogatásnál nem is
kértek többet. Felhívja a bizottság figyelmét arra a megállapításra, hogy az idei év nagyon jó
arányokat mutat az előző évekhez képest: az igényelt összeg megközelíti a 12.000.000,- Ft-ot,
a kiosztott összeg pedig majdnem 6.000.000,-Ft.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a fennmaradó 80.000,- Ft-ot csoportosítsa
át a bizottság a 2016. évi Tartalék keretre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, 1 tartozkódás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 153/2016. (IX. 12.) határozata
a 2016. évi Civil Keret felosztásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Civil Keretre beérkezett pályázatokat a határozat
1. sz. melléklete szerint részesíti támogatásban.
2. A Bizottság az alapítványok által benyújtott pályázatokat összesen 1.660.000,- Ft értékben – a határozat 2. sz. melléklete
szerint javasolja támogatni a közgyűlésnek.
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére és a támogatások átutalására.
4. A bizottság a fennmaradó 80.000 Ft-ot átcsoportosítja a 2016.
évi Tartalék Keretre.

Határidő: 2016. szeptember 12.
3. pont tekintetében: 2016. szeptember 30.,
2016. október 31.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Tamási Anna igazgatóság vezető
15. napirendi pont:
A Vakok és Gyengénlátok Tolna Megyei Egyesülete Tartalék Keretből elnyert támogatás
elszámolási határidejének módosítása
(72. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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 154/2016. (IX. 12.) határozata
a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete Tartalék Keretből
elnyert támogatás elszámolási határidejének módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága Kovács Lászlóné elnök kérelmére - a Vakok és Gyengénlátok Tolna
Megyei Egyesületének a Tartalék Keretből a „Segítő
Mancsok”rendezvénysorozat támogatásáról szóló VI./B. 184-4/2016. számú
támogatási megállapodásában szereplő elszámolási határidőt 2016. október
31-ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2016.október 31.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Tamási Anna igazgatóság-vezető

16. napirendi pont:
Javaslat nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatására
(74. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök:
létszámarányosan kerül felosztásra.

A támogatás évek óta 1.000.000,-Ft, mely

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 155/2016. (IX. 12.) határozata
a nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályát,
hogy a nem önkormányzati fenntartású óvodákkal kötendő támogatási
megállapodásokat a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati
rendelet 2. számú melléklete „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre” rovat „Egyéb fenntartású óvodák” sorának
megfelelően-2016. december 31-i felhasználási és 2017. január 15-i
elszámolási határidővel- az alábbiak szerint készítse elő:
Szent Rita Katolikus Óvoda
„Az Én Ovim” Magánóvoda
Szekszárdi Waldorf Óvoda

530.000,- Ft
360.000,- Ft
110.000,- Ft

Összesen

1.000.000,- Ft
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2. A bizottság felkéri a polgármestert a támogatási megállapodások
aláírására, a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Informatikai
Igazgatóságát pedig a pénzösszegek utalására.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 12.
a 2. pont tekintetében: 2016. november 15.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző

17. napirendi pont:
Egyebek:
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondja, hogy Kispál Istvántól kapott egy levelet, melyben
nem anyagi támogatást kér a kérelmező, hanem erkölcsi támogatást szeretne könyvével
(„Bíborkóló”/ a Kadarka szőlő Magyarországra kerülésének történetét feldolgozó misztikus
játék hét részben/) kapcsolatban. A könyvtár közreműködésével kerülne kiadásra a könyv.
Felkéri dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot, hogy olvassa fel az írásbeli kérelmet.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Ismerteti az írásbeli kérelmet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ritka az olyan kérelem, amiben csak erkölcsi támogatást
kérnek. Kispál István még soha nem kért támogatást. Javasolja, hogy a bizottság adja meg neki.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság a 2016. évi Tartalék kerete terhére 50.000,-Ft támogatást
nyújtson Kispál István könyvének kiadásához.
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 156/2016. (IX. 12.) határozata
Kispál István támogatási kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága Kis Pál István „Bíborkóló” (a Kadarka szőlő
Magyarországra kerülésének történetét feldolgozó misztikus játék
hét részben) c. kiadványának megjelenéséhez 50.000,- Ft összegű
támogatást biztosít a 2016. évi Tartalék Keret terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére, valamint a pénzösszeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2016. október 15.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző
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Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Az egyebek között szeretné
megemlíteni, hogy a Gárdonyi Zoltán Református Együttes idén is szeretné, hogy az október
22-i hangverseny része legyen a kötelező fellépéseiknek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az iránt érdeklődik, hogy szednének-e belépőt ezért.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Nem.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönöm a tájékoztatást.
További napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 9 óra 35 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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