SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 110-5/2012.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2012. április 3-án 8 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı Termében megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Halmai Gáborné,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria,
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradtak:

Dr. Hadházy Ákos,
Dr. Horváth Kálmán, és
Horváth Ferenc bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
Tóthi Jánosné a Szekszárdi Civil Kerekasztal képviseletében,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Gaálné Hoffercsik Dóra a CISZOK munkatársa és a Mentálhigiénés
Mőhely titkára,
Balogh László a Szılıszem Mozgalom elnöke,
Szıts Gábor a Hikari Aikido Egyesület elnöke,
Gergely Péter a Gemenc Természetvédelmi SE elnöke,
Kálóczi Andrea a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat
vezetıje,
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója,

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök 8 órakor a bizottság ülését megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a megjelenteket.
A napirendre vonatkozó módosító javaslat nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Tájékoztató a Civil Koncepció 2011. évi megvalósulásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
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2. napirendi pont:
A Hikari Aikido Egyesület mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 12elot34 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Szıts Gábor a Hikari Aikidó Egyesület elnöke
3. napirendi pont:
A Gemenc Természetvédelmi SE mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 12elot36 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Gergely Péter a Gemenc Természetvédelmi SE elnöke
4. napirendi pont:
A Yorgos SE mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 12elot35 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Kizakisz Georgiosz a Yorgosz SE elnöke
5. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
6. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójához kapcsolódó 2012. évi Cselekvési
ütemtervének elfogadására
(írásbeli elıterjesztés, 12elot30 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Extrém SE elszámolás meghosszabbítására vonatkozó kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 12elot31 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
A Kerekes Tenisz SE támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 12elot32 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
A Városi Sport- és Szabadidıközpont 2011. évi beszámolója
(írásbeli elıterjesztés, 12elot33 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
A Kadarka Futóegyesület által szervezett III. Borvidék Félmaraton rendezésére vonatkozó
beszámoló
(írásbeli elıterjesztés, 12elot37 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
11. napirendi pont:
Javaslat a Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub Egyesület felhasználási és elszámolási
határidıkre vonatkozó módosítására
(írásbeli elıterjesztés, 12elot38 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
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12. napirendi pont:
Javaslat a Wunderland Óvoda alapító okiratának módosítására
(57. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
13. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetıi pályázati eljárás helyi ütemtervére
(írásbeli elıterjesztés, 12elot26 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
14. napirendi pont:
Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való részvételre
(56. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
15. napirendi pont:
Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat ifjúsági programjai részére helyiség
biztosítására
(74. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Kálóczi Andrea Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat vezetıje
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója
16. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Tájékoztató a Civil Koncepció 2011. évi megvalósulásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Kiegészítésként elmondja, hogy a Liszt Ferenc Emlékév kapcsán nagyon szép
rendezvények voltak, amelyeket a civil szervezetek valósítottak meg. Ezen kívül a Honvéd
Hagyományırzı Egyesület közremőködött a „Hısök napja” és a „Don kanyar áldozatainak”
emlékmősorában. Ezek sajnos a tájékoztatóból kimaradtak, de fontosnak tartotta a bizottság számára
megemlíteni.
Halmai Gáborné: Nagyon szép a tájékoztató, ezért megköszöni a munkát. A tájékoztatóban azt
olvasta, hogy a „Mentıöv mozgalom” mőködik, a Cinka Panna Tanoda pedig megszőnt. Ezzel
kapcsolatosan kérdezi, hogy kihez tudnak akkor a hátrányos helyzető roma gyerekek most fordulni?
Pócs Margit: A „Mentıöv mozgalom” sokkal tágabb körben segíti a hátrányos helyzető gyermekeket,
és köztük a roma gyerekeket is. A „Mentıöv mozgalom” a bölcsödétıl egészen a fıiskolás korú
gyerekekig segíti a hátrányos helyzető gyerekeket és családokat, és nagyon jól mőködik. A „Mentıöv
mozgalmat” Horváth Erika fogja össze. Ennek a mozgalomnak volt egy eleme a Dömötörné Solymár
Orsika által vezetett Cinka Panna Tanoda, ahol csak a tanköteles korú gyerekekkel foglalkoztak. A
Cinka Panna Tanoda helyett sajnos nincs más, de a „Mentıöv mozgalmon” belül Horváth Erika
nagyon jó segítı programokat szervez a hátrányos helyzető roma gyermekek számára.
Halmai Gáborné: Megköszöni az információt, de úgy gondolja, hogy ez elég érdekes téma ahhoz,
hogy a bizottság ezzel kapcsolatosan meghívja külön az ülésére Horváth Erikát.
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Csillagné Szánthó Polixéna: Horváth Erikát már többször is meghívták a bizottság ülésére, és többek
között beszámolt a „Mentöıv mozgalom” keretében végzett tevékenységrıl is.
Ácsné Oláh Gabriella: Tájékoztatásul elmondja, hogy felkereste ıket a Szekszárdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, és szóba került a Szekszárdi Civil Kerekasztal és a Szekszárdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között egy együttmőködési megállapodás megkötése. Sárközi elnök úr
elmondta, hogy bár kezdetben ellenezték a Cinka Panna Tanoda mőködését, de rájöttek arra, hogy
milyen sokat segítettek a roma gyerekeknek, és nagyon sajnálják, hogy megszőnt a tanoda. Bár ezt a
programot nem tudják visszahozni, de megpróbálnak együttmőködni annak érdekében, hogy a
hátrányos helyzetben lévı roma gyerekeken segíteni tudjanak. Valami már elindult, de nem tudják
még mi lesz belıle. A civil szervezetek és a Szekszárdi Civil Kerekasztal is sokat dolgozott a
tájékoztató elkészítésében. Szeretné megkérdezni, – mert már sok civil szervezet érdeklıdött ezzel
kapcsolatosan – hogy lesz-e idén civil keret, mikorra várható a pályázat kiírása, és mekkora lesz
várhatóan a felosztható keret, illetve lesz-e változás a kiírásban?
Csillagné Szánthó Polixéna: Idén is lesz Civil keret, de valószínőleg kevesebb lesz, mint tavaly, mert
a bizottsági keret összege is kevesebb lesz. A közgyőlés várhatóan most dönt a bizottsági keretek
felosztásáról. Összességében 10 millió Ft-tal kisebb kerettel gazdálkodhatnak a bizottságok, ha
arányosan nézi, akkor idén az 50 millió Ft helyett várhatóan 48 millió Ft-os lesz a bizottság kerete.
Ácsné Oláh Gabriella: Kérdezi még, hogy az önkormányzat által kötött ellátási szerzıdések mennek
tovább? Gondol itt a Caritas RÉV, a Mentálhigiénés Mőhely és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület
támogatására.
Csillagné Szánthó Polixéna: Úgy gondolja, hogy ezek változatlanul mennek tovább.
Pócs Margit: Tudomása szerint csak a Mentálhigiénés Mőhellyel és a Caritas Rév Szenvedélybetegsegítı Szolgálattal kötött ellátási szerzıdés él tovább. Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel az
önkormányzat együttmőködési megállapodást kötött tekintettel arra, hogy az Egyesület nem vállal át
az önkormányzattól feladatot.
Ácsné Oláh Gabriella: Elnézést, hogy ez iránt érdeklıdik, de ıket is folyamatosan kérdezik a civil
szervezetek az önkormányzati támogatásokkal kapcsolatosan. Sajnos tavaly a Cinka Panna Tanoda és
az ART999 egyesületek szőntek meg, idén pedig az Óceán Könnyőbúvár SE, és egyre több civil
szervezet kerül hasonló helyzetbe. A pályázati lehetıségek és a támogatók köre ugyanis egyre jobban
beszőkül.
Halmai Gáborné: Ezzel kapcsolatosan elmondja, hogy valóban nagyon nehéz év ez a civil
szervezetek számára, és ezért az sem mindegy, hogy a CISZOK tevékenysége hogyan megy tovább.
Tudomása szerint erre a fajta tevékenységre vonatkozóan egy új pályázat kerül kiírásra. Kérdezi, hogy
megy tovább ez a tevékenység? Véleménye szerint ugyanis a CISZOK tevékenységére szükség van a
városban, és ezt az önkormányzatnak is támogatnia kell.
Gaálné Hoffercsik Dóra: Elmondja, hogy tudomása szerint a pályázatot kiírták, április végéig lehet a
cím elnyeréséért pályázni, és ezt követıen lesz egy mőködési pályázat. Több pályázó lesz a megyében.
A Kormány dönti el, hogy kit fog a CIC élére kinevezni Tolna megyében.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megköszöni a civil szervezetek, a Szekszárdi Civil Kerekasztal, és Pócs
Margit munkáját is. Megköszöni a nagyon tartalmas tájékoztató elkészítését is.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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36/2012. (IV.3.) HB határozat
Tájékoztató a Civil Koncepció
megvalósulásáról

2011.

évi

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a Civil Koncepció 2011. évi
megvalósulásáról szóló tájékoztatót.
Határidı: 2012. április 5.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. napirendi pont:
A Hikari Aikido Egyesület mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 12elot34 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Szıts Gábor a Hikari Aikidó Egyesület elnöke
Szıts Gábor: Elmondja, hogy idén lesz 10 éves az egyesület. Sportegyesületként két fontos dologgal
foglalkoznak, az egyik a sportoktatás, a másik pedig a terápiás mozgásfejlesztés. A sportoktatáson
belül is egyrészt az aikidoval, másrészt pedig a grappling sporttal foglalkoznak. Az Egyesület 2006ban csatlakozott a Magyar Birkózó Szövetség ez irányú szakági szövetségéhez, és ı ott már elnökségi
tag is lett. Kezdetben meglehetısen sikertelenek voltak, de 2010. augusztusában Horvátországban
megnyerte a veterán világbajnokságot, és innentıl kezdve Magyarország neve ismertté vált a grappling
sportágban. Tavaly Tamásiban az Egyesület társszervezésében került megvalósításra a FILA grappling
korosztályos világbajnokság, amely junior, kadett és veterán világbajnokság volt. A szekszárdiak
nagyon jól szerepeltek. Boros Gyula 80 kg „g” kategóriában megnyerte a veterán világbajnokságot.
Ihos Gábor pedig ezüst érmet szerzett egy másik korcsoportban. Nagyon sajnálja, hogy a helyi média
sehol nem jelentette meg ezeket az eredményeket. Elmondja még, hogy korábban iskolai
tornatermekben, és garázsokban tartották az edzéseket, tavaly pedig kedvezményes bérleti díj
fizetésével sikerült bekerülniük a sportcsarnokba. Idén viszont nem tudtak megegyezni a Szekszárdi
Sportközpont Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójával a bérleti díj tekintetében,
és így úgy néz ki, hogy el kell hagyják a sportcsarnokot. A terápiás mozgásfejlesztéssel kapcsolatosan
elmondja, hogy 4 évvel ezelıtt indítottak el egy programot az iregszemcsei intézetben, amelynek
keretében enyhe értelmi fogyatékos és magatartásproblémás gyerekekkel foglalkozik. Ez egy nagyon
sikeres program, amelyet a MOL támogat. Ezen kívül a szekszárdi egészségügyi szakközépiskolában
van egy sportosztály, ahol a 9. és 10. osztályosok részére tart aikidot, grapplinget, és úgynevezett
funkcionális edzést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A média érdeklıdésének hiányával kapcsolatosan elmondja, hogy ez
régóta egy általános probléma, hogy a labdajátékokkal kapcsolatos híreknek sokkal nagyobb figyelmet
szentelnek, mint más sportágaknak. Ezen nem tudnak segíteni, de felajánlja, hogy a Szekszárdi
Vasárnapban, ha jelzik, akkor megjelentetik ezeket az eredményeket. A sportcsarnok bérleti díjával
kapcsolatosan elmondja, hogy a bérleti díjak tekintetében valóban változásra lehet számítani. Az
önköltség számítást követıen a dolgok változni fognak, mert az nem mehet tovább, hogy vannak
egyesületek, amelyek semmilyen bérleti díjat nem fizetnek, aki fizet bérleti díjat, az pedig tönkre
megy.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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37/2012. (IV.3.) HB határozat
A Hikari Aikido Egyesület
terveinek bemutatása

mőködése

és

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Hikari
Aikido Egyesület beszámolóját elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Hikari Aikido Egyesületet,
hogy a 2012. évre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
3. A bizottság az egyesület 2012. évi munkájához
sok sikert kíván.
Határidı: 2012. április 3.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
3. napirendi pont:
A Gemenc Természetvédelmi SE mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 12elot36 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Gergely Péter a Gemenc Természetvédelmi SE elnöke
Gergely Péter: Elmondja, hogy az Egyesület Garay Sport Egyesület névvel, tájfutó sport céljaira
alakult meg a Garay János Gimnázium keretében. Aztán eltelt néhány év, a tagok nagy része már nem
a gimnáziumból származott, és mindennel foglalkoztak, csak tájfutással nem. 10 évvel ezelıtt ezért az
egyesület átalakult, megváltozott a neve, és a vezérkar tagjai is. Jelenleg konkrét természetvédelmi
tevékenységet nem végeznek, de a tevékenységük természetvédelmi jellegő. Túrákat és extrém
akadályversenyeket szerveznek, a Kihívás napját minden évben ık szervezik, és ehhez a felszerelés is
rendelkezésükre áll. E tekintetben nagyon sok megkeresést kapnak különbözı iskolákból. Elmondja,
hogy nagyon jó az együttmőködésük a Fehérlófia Sportegyesülettel, és az Ifjúsági Unióval is. Legfıbb
problémájuk, hogy nehezen tudják bevonni a gyerekeket az egyesület tevékenységébe. Másik
probléma, hogy nagyon sok felszerelésük (drótkötélpálya, különbözı jármővek) van, amelynek a
tárolása nehéz. Egyébként a mőködési költségeik alacsonyak, mert ıket nem terhelik olyan költségek,
mint a bérleti díj, vagy az alkalmazottak bére. Elmondja még, hogy van egy oldalági szervezetük, a
Gemenc Fotóklub, egy természetfotós szervezet.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: A középiskolákba az osztálykirándulás helyett ilyen extrém
akadályverseny véleménye szerint nagyon jó lenne, ezen kívül gólyatábori programot is
szervezhetnének. Ezek a programok egyre jobban kiüresednek. Javasolja, hogy ezzel kapcsolatosan
vegyék fel a kapcsolatot középiskolákkal.
Gergely Péter: Valóban egyre nagyobb az igény az ilyen extrém parkok és akadályversenyek iránt.
Az egyesületnek elsısorban a Comenius Általános Iskolával, a Dienes Valéria Általános Iskolával és a
Babits Mihály Általános Iskolával van kapcsolata. Középiskolákkal még nem vették fel a kapcsolatot,
de erre már nem biztos, hogy lenne kapacitásuk. Ezeknek a túráknak és versenyeknek a
megszervezéséhez ugyanis szaktudás szükséges.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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38/2012. (IV.3.) HB határozat
A Gemenc Természetvédelmi SE mőködése és
terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Gemenc
Természetvédelmi SE beszámolóját elfogadja.
2. A
bizottság
felkéri
a
Gemenc
Természetvédelmi Sportegyesületet, hogy a
2012. évre vonatkozóan is keressen pályázati
lehetıségeket
mőködésükhöz,
illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
3. A bizottság az egyesület 2012. évi munkájához
sok sikert kíván.
Határidı: 2012. április 3.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont:
A Yorgos SE mőködése és terveinek bemutatása
(írásbeli elıterjesztés, 12elot35 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Kizakisz Georgiosz a Yorgosz SE elnöke
Asztalos Adrienn: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a sportegyesület elnöke jelezte, hogy az ülésen
nem tud részt venni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el a Yogos SE beszámolóját.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
39/2012. (IV.3.) HB határozat
A Yorogos SE mőködése
bemutatása

és

terveinek

1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Yorgos SE beszámolóját
elfogadja.

2.

A bizottság felkéri a Yorgos Sport
Egyesületet, hogy a 2012. évre vonatkozóan
is
keressen
pályázati
lehetıségeket
mőködésükhöz,
illetve
rendezvényeik
szervezéséhez.
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3.

A bizottság az egyesület
munkájához sok sikert kíván.

2012.

évi

Határidı: 2012. április 3.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
5. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Majnay Gábor: Kiemeli a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat megválasztását.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
40/2012. (IV.3.) HB határozat
Tájékoztató
az
Ifjúsági
eredményeinek áttekintésérıl

Koncepció

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottság az Ifjúsági
Koncepció eredményeinek áttekintésérıl szóló
tájékoztatót a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 5.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
6. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójához kapcsolódó 2012. évi Cselekvési
ütemtervének elfogadására
(írásbeli elıterjesztés, 12elot30 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
41/2012. (IV.3.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági
Koncepciójához kapcsolódó 2012. évi Cselekvési
ütemtervének elfogadása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Szekszárd
Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójához
kapcsolódó 2012. évi Cselekvési ütemtervét
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elfogadja és döntéseinél a benne foglaltakat
alapnak tekinti.
Határidı: 2012. április 3.
Felelıs: Csillagné Szántó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Extrém SE elszámolás meghosszabbítására vonatkozó kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 12elot31 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy az elszámolási határidı 2012. április 16. legyen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
42/2012. (IV.3.) HB határozat
A
Szekszárdi
Extrém
SE
elszámolás
meghosszabbítására vonatkozó kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Extrém SE (VI. 668-2/2011., valamint a VI.
549-3/2011.) kérelmére a szerzıdésekben
foglaltak alapján a támogatás felhasználási
idejét 2012. március 25-ig, az elszámolási
határidejét pedig 2012. április 16-ig
meghosszabbítja.
2. A Bizottság a fent említett szerzıdések terhére
engedélyezi, hogy az egyesület a kapott
támogatást útiköltség fedezésére, valamint
sporteszköz és ruházat beszerzésére fordítsa.
Határidı: 2012. április 3.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
8. napirendi pont:
A Kerekes Tenisz SE támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés, 12elot32 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy az elıterjesztésben a határozati javaslat 2. pontját vegyék ki.
Véleménye szerint a Sportkeretre már ne nyújtsa be erre ezt a támogatási kérelmet a sportegyesület,
mert a Sportkeret felosztása idıben sokkal késıbb lesz.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal. A határozati javaslat 1. pontját javasolja
elfogadásra a bizottságnak.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
43/2012. (IV.3.) HB határozat
A Kerekes Tenisz SE támogatási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Kerekes
Tenisz Sport Egyesület által benyújtott, a Vidék
Fedett Pályás Bajnokságra vonatkozó támogatási
kérelmét forráshiány miatt nem tudja támogatni.
Határidı: 2012. április 3.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
9. napirendi pont:
A Városi Sport- és Szabadidıközpont 2011. évi beszámolója
(írásbeli elıterjesztés, 12elot33 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Elmondja, hogy tudomása szerint a sportcsarnok és tereinek
használatára vonatkozó önköltségszámítás elkészítése folyamatban van, erre külön felkértek egy
szakembert.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
44/2012. (IV.3.) HB határozat
A Városi Sport- és Szabadidıközpont 2011. évi
beszámolója
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét
fejezi ki Csillag Balázs igazgató úrnak és a
Városi
Sportés
Szabadidıközpont
dolgozóinak a 2011. évben végzett színvonalas
munkájáért.
2. A bizottság a szekszárdi Városi Sport- és
Szabadidıközpont 2011. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
3. A bizottság a 2012. január 1-én megalapított
Szekszárdi
Sportközpont
Kiemelkedıen
Közhasznú
Nonprofit
Kft.
ügyvezetı
igazgatójának, Csillag Balázsnak, valamint a
Kft. valamennyi dolgozójának sok sikert és
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eredményes munkát kíván a 2012-es évre
vonatkozóan is.
Határidı: 2012. április 3.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
10. napirendi pont:
A Kadarka Futóegyesület által szervezett III. Borvidék Félmaraton rendezésére vonatkozó
beszámoló
(írásbeli elıterjesztés, 12elot37 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Tavaly mekkora összegő támogatást kaptak?
Asztalos Adrienn: 400.000,- Ft támogatást kaptak tavaly.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
45/2012. (IV.3.) HB határozat
A Kadarka Futóegyesület által szervezett III.
Borvidék Félmaraton rendezésére vonatkozó
beszámoló
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Kadarka
Futóegyesület által szervezett III. Borvidék
Félmaraton szervezésérıl szóló beszámolóját
elfogadja.
2. A bizottság a rendezvény támogatásának
mértékérıl a bizottsági keretek felosztását
követıen hoz döntést.
3. A bizottság az egyesületnek a rendezvény
szervezéséhez és lebonyolításához sok sikert
kíván.
Határidı: 2012. április 3.
2. pont tekintetében: 2012. április 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
11. napirendi pont:
Javaslat a Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub Egyesület felhasználási és elszámolási
határidıkre vonatkozó módosítására
(írásbeli elıterjesztés, 12elot38 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
46/2012. (IV.3.) HB határozat
Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub
Egyesület
felhasználási
és
elszámolási
határidıkre vonatkozó módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Mattioni
Eszter Szekszárdi Hölgy Klub Egyesület részére a
Civil Keretbıl nyújtott támogatás támogatási
szerzıdésében a felhasználási határidıt 2012.
április 30-ig, az elszámolási határidıt pedig 2012.
május 31-ig meghosszabbítja.
Határidı: 2012. április 3.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
12. napirendi pont:
Javaslat a Wunderland Óvoda alapító okiratának módosítására
(57. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
47/2012. (IV.3.) HB határozat
Javaslat a Wunderland Óvoda
okiratának módosítására
(57. sz. közgyőlési elıterjesztés)

alapító

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a Wunderland Óvod alapító
okiratának módosítására vonatkozó elıterjesztés
határozati javaslatát.
Határidı: 2012. április 5.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
13. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetıi pályázati eljárás helyi ütemtervére
(írásbeli elıterjesztés, 12elot26 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

48/2012. (IV.3.) HB határozat
Magasabb vezetıi pályázati
ütemterve

eljárás

helyi

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2012.
évben esedékes magasabb vezetıi megbízások
elıkészítésére vonatkozó pályázati eljárás
mellékelt helyi ütemtervét jóváhagyja.
2. A bizottság felkéri a Közoktatási, Mővelıdési
és Sport Osztályt, hogy az érintett intézmények
(I. Béla Gimnázium, Városi Nevelési
Tanácsadó) számára küldje meg a pályázati
eljárás
ütemtervét,
és
a
szükséges
intézkedéseket megtéve kísérje figyelemmel
annak végrehajtását.
Az ütemterv a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. április 3.
2. pont tekintetében: 2012. május 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
14. napirendi pont:
Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való részvételre
(56. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozati
javaslatát.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

49/2012. (IV.3.) HB határozat
Javaslat
intézmények
infrastrukturális
fejlesztését célzó pályázaton való részvételre
(56. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat intézmények
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infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való
részvételre” címő elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2012. április 5.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
15. napirendi pont:
Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat ifjúsági programjai részére helyiség
biztosítására
(74. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Kálóczi Andrea Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat vezetıje
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója
Kálóczi Andrea: Elmondja, hogy a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat ifjúsági
programjai részére keres helyiséget. Eddig két helyiséget tekintett meg, és talált alkalmasnak, az egyik
a ZUG volt épülete, a másik pedig a Szent István tér 18. szám alatti épület.
Bálint Zoltán: Tájékoztatásul elmondja, hogy nem sok olyan szabad ingatlan van, amely nem lakás
célú. Véleménye szerint a Szent István téri ingatlan alkalmas lenne erre a célra, és egy tisztasági
festést követıen azonnal használható. Azóta egyébként még egy ingatlan felszabadult, a földhivatal
melletti üzlet, amely jelenleg bálás bolt. A ZUG által használt épülettel az a probléma, hogy nagyon
lelakott, és nagyon sokat kellene rá költeni ahhoz, hogy használható legyen. Ezzel kapcsolatosan
elmondja, hogy jelenleg tárgyalások vannak folyamatban a ZUG által használt ingatlan tekintetében az
EON-nal. Az EON ugyanis szeretné az irodahálózatát kibıvíteni, és fel is újítaná ezt az ingatlant.
Egyenlıre még nem állapodtak meg az EON-nal, de ha ık esetleg visszalépnek, akkor ezt az épületet
is használhatják a civil szervezetek, csak el kell dönteni, hogy mibıl újítják fel.
Kálóczi Andrea: Elmondja, hogy bár ı csak a RÉV programjai számára keresett helyiséget, de
tudomása szerint nagyon sok civil szervezetnek lenne szüksége helyiségre. Kéri a bizottságot, hogy
abban a tekintetben is foglaljon állást, hogy szükség van-e ifjúsági illetve civil térre, és ha igen, akkor
erre vonatkozóan kezdjenek el a lehetıségekben gondolkodni. A RÉV számára mindkét felvettet
helyiség megfelelı lenne. A Szent István tér 18. szám alatti helyiség talán azért lenne jobb, mert aztán
hamarosan használatba is vehetnék.
Bálint Zoltán: Elmondja még, hogy a legutóbbi városrehabilitációval kapcsolatos tárgyalásokon
elhangzott, hogy a mélygarázs megépítésére nem kerül sor. A piactéren pedig vannak arra alkalmas
helyiségek, amelyeket a civil szervezetek számára is alkalmassá lehetne tenni. Véleménye szerint azt
az épületet, ahol jelenleg kínai üzlet van, le lehetne bontani, és ki lehetne alakítani ott egy civil
szervezetek számára alkalmas helyiséget. Úgy gondolja, hogy a városrehabilitáció abban a szakaszban
van jelenleg, hogy talán most ezeket az érdekeket is lehetne érvényesíteni a tervezésnél. Ezen kívül
lehetıségnek látja még a volt Roma Közösségi Házat, amelyet ugyan a Tolna Megyei Siketek és
Nagyothallók részére adott oda használatba az önkormányzat arra az esetre, ha a pályázatuk sikeres
lesz, de a pályázat sikertelensége esetén ez az épület is szóba jöhet.
Ácsné Oláh Gabriella: Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a civil szervezetek valóban helyhiánnyal
küszködnek. Több civil szervezet is jelezte, hogy amennyiben lenne egy civil közösségi tér, akkor
vállalnák annak rendbe tételét is, de nagyon nagy szükségük lenne akár több kisebb helyiségre is,
amelyet aztán a szervezetek megosztanának egymás között.
Halmai Gáborné: Úgy gondolja, hogy most több dologról is beszélniük kell. Egyrészt a Caritas RÉV
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat ifjúsági programjai számára helyiséget kell biztosítani, amelyre
véleménye szerint a Szent Istvánt tér 18. szám alatti helyiség megfelelı lenne. Másrészt megoldást kell
találniuk a civil szervezetek azon igényére is, hogy az állandó jellegő programok részére teret
biztosítsanak. Ezzel kapcsolatosan valóban jó lehetıség lenne a piactér körüli rész, de ehhez a civil
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szervezeteknek is konkrétan meg kellene fogalmazniuk az igényüket, és azt a megfelelı fórumokon
képviselni kellene.
Majnay Gábor: Elmondja, hogy jegyzı asszony is kérte, hogy a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı
Szolgálat kérelme tekintetében a bizottság foglaljon állást, és hozzon egy határozatot a kérelem
támogatásáról. Javasolja, hogy amennyiben van a célnak megfelelı helyiség, akkor a bizottság kérjen
a RÉV-tıl egy szakmai anyagot a helyiség használatára vonatkozóan. Ezt követıen véleménye szerint
már a Közgyőlés elé is be lehet terjeszteni a kérelmet.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal. Javasolja, hogy a bizottság támogassa a RÉV
kérelmét, és határozatban nyilvánítsa ki, hogy a Szent István tér 18. szám alatti helyiséget
megfelelınek találja. A bizottság kérje fel a Vagyonkezelı Kft. igazgatóját a Szent István tér 18. szám
alatti helyiség mőszaki felülvizsgálatára. Javasolja továbbá, hogy a bizottság kérje fel a RÉV
vezetıjét, hogy készítsen a helyiség hasznosítására vonatkozóan javaslatot 2012. ápr. 16-ig. Ezt a
javaslatot újra megtárgyalná a bizottság, és a Közgyőlés is döntést tudna hozni ezzel kapcsolatosan.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
50/2012. (IV.3.) HB határozat
A Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat
ifjúsági programjai részére helyiség biztosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága támogatja a
Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat
ifjúsági
programjai
részére
helyiség
biztosítását, és a Vagyonkezelı Kft.
vezetıjével való egyeztetés alapján erre a célra
a Szekszárd, Szent István tér 18. szám alatti
alagsori helyiséget tartja megfelelınek.
2. A bizottság felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı
Kft. ügyvezetı igazgatóját a Szekszárd, Szent
István tér 18. szám alatti alagsori helyiség
mőszaki felülvizsgálatára.
3. A bizottság felkéri a Caritas Rév
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat vezetıjét,
hogy készítsen az 1. pontban meghatározott
helyiség hasznosítására vonatkozóan javaslatot.
Határidı: 2012. április 3.
2. és 3. pont tekintetében: 2012. április 16.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
igazgatója
16. napirendi pont:
Egyebek
Pócs Margit: Javasolja, hogy a bizottság foglaljon állást a civil szervezetek helyiség igénye
tekintetében is. A határozatban a bizottság javasolhatná, hogy a városrehabilitáció keretében a
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piactérnél esetlegesen kialakítandó helyiségek tervezésénél vegyék figyelembe a civil szervezetek
ilyen irányú igényét. Véleménye szerint a volt Roma Közösségi Ház is alkalmas lenne a civil
szervezetek számára abban az esetben, ha a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók pályázata
sikertelen lenne.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság egy külön határozatban nyilvánítsa ki azon
szándékát, hogy a civil szervezetek helyiség használatára vonatkozó igényét fontosnak tartja.
Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Szekszárdi Civil Kerekasztal vezetıjét, hogy a civil szervezetek
helyiség igényére vonatkozóan készítsen felmérést a bizottság számára május 31-ig. Javasolja, hogy a
bizottság a határozatban fejezze ki azon szándékát is, hogy városrehabilitáció keretében a piactérnél
esetlegesen kialakítandó helyiségek tervezésénél vegyék figyelembe a civil szervezetek ilyen irányú
igényét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
51/2012. (IV.3.) HB határozat
Civil szervezetek helyiség igényének felmérése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Civil Kerekasztal kezdeményezésére a civil
szervezetek helyiség használatára vonatkozó
igényét fontosnak tartja.
2. A bizottság felkéri a Szekszárdi Civil
Kerekasztal elnökét, hogy a civil szervezetek
helyiség igényére vonatkozóan készítsen
felmérést a bizottság számára.
3. A bizottság javasolja, hogy a városrehabilitáció
keretében a piactérnél esetlegesen kialakítandó
helyiségek tervezésénél vegyék figyelembe a
civil szervezetek ilyen irányú igényét.
Határidı: 2012. április 3.
2. pont tekintetében: 2012. május 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

Csillagné Szánthó Polixéna: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Pozsgai Zsolt a „Történetek magyar
városok múltjáról” címő televíziós játékfilmsorozat támogatására vonatkozóan nyújtott be kérelmet
polgármester úrhoz. A kérelembe kéri, hogy a „Történetek magyar városok múltjáról” címő televíziós
játékfilmsorozat keretében a Babits Mihályhoz főzıdı film Szekszárdon történı forgatását
támogassák, a filmforgatás helyszínéül szolgáló szekszárdi közterületeket, valamint az önkormányzati
tulajdonban lévı intézményeket ingyenesen biztosítsák a film készítıinek rendelkezésére. Ezzel
kapcsolatosan kéri polgármester úr a bizottságot, hogy elviekben támogassa a kérelmet.
Megfogalmazza a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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52/2012. (IV.3.) HB határozat
Pozsgai Zsolt „Történetek magyar városok
múltjáról” címő televíziós játékfilmsorozat
támogatására vonatkozó kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Pozsgai Zsolt
„Történetek magyar városok múltjáról” címő
televíziós játékfilmsorozat keretében Babits
Mihályhoz főzıdı film Szekszárdon történı
forgatását támogatja, és felkéri a polgármestert,
hogy a filmforgatás helyszínéül szolgáló szekszárdi
közterületeket,
valamint
önkormányzati
tulajdonban lévı intézményeket ingyenesen
biztosítsa a film készítıinek rendelkezésére.
Határidı: 2012. április 3.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Horváth István polgármester
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 10 óra 30 perckor
berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogi és bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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