SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/77-8/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2018. június 4-én (hétfőn) 8 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

dr. Máté István bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag
Pap Máté bizottsági tag

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

Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület
Szekszárd elnöke
Sólyomvári Nándor a Férfi Kosárlabda Sportegyesület
Szekszárd képviselője
Kapinya István a Magyar Postagalamb Sportegyesület M09 elnöke
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag
Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Bizottsági tag
Németh Judit Aranykönyvi Bizottsági tag

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
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A bizottság 4 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az OLC-Trans Gemenc Judo Klub Egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(51. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Tancsa Zoltán az OLC-Trans Gemenc Judo Klub Egyesület elnöke
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről és
terveinek bemutatásáról
(49. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról
(53. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Dr. Fenyőházi Elemér a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke
4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 működéséről és terveinek
bemutatásáról
(48. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kapinya István a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 elnöke
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2017.
Meghívottak: Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Bizottsági tag
Németh Judit Aranykönyvi Bizottsági tag
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag
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6. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(44. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeret/működési célú keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(45. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeret/sportrendezvények szervezése keretre beérkezett pályázatok
elbírálására
(46. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett kérelmek támogatására
(54. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
______________________________________________________________
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az OLC-Trans Gemenc Judo Klub Egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(51. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Tancsa Zoltán az OLC-Trans Gemenc Judo Klub Egyesület elnöke
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az egyesület elnöke
jelenleg Oroszországban tartózkodik, ezért nem tud részt venni a bizottság ülésén. Erre
tekintettel ismerteti a beszámolót.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az egyesület meglehetősen eredményes évet zárt 2017ben. Javasolja a beszámoló elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 83/2018. (VI. 4.) határozata
az OLC-Trans Gemenc Judo Klub Egyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja az OLC-Trans Gemenc Judo Klub Egyesület
szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről és
terveinek bemutatásáról
(49. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy szeretnée kiegészíteni a beszámolót.
Mandulás Zoltán, a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: Úgy látja, hogy az
utánpótlássport eléggé a periférián mozog. Sokan nem is tudják, hogy ez az egyesület létezik.
A KSC-nél van egy nagyon szépen felépített, utánpótlással rendelkező, komoly, felnőtt csapat.
Sokszor hallja magasabb szintekről is, hogy a fiú kosárlabdát is fel kellene zárkóztatni. Van egy
nagyon jó paksi csapat, valamint egy bonyhádi is, így további NBI-es csapatoknak már nem
lenne létjogosultsága a környéken. Úgy gondolja, hogy az egyesületük utánpótlás csapata
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magas szinten van, csak sajnos nem tudnak róla az emberek. Ez okoz azért problémát. A KSC
könnyen épít utánpótlás csapatot, hiszen már csak az NBI-es csapat sikere miatt is rengetegen
akarnak kosárlabdázni. Az ő egyesületének úgy kell vadászni a gyermekeket. Úgy gondolja,
hogy elég komoly eredményeket hoz ez az egyesület is. Elmondja, hogy megnyerték az U9-es
Baranya megyei bajnokságot úgy, hogy az ellenfelek között ott volt a PVSK Akadémia, a
Kosárlabda Akadémia és a kaposvári csapat is. Sima győzelem volt, nyolcból nyolc
győzelemmel. Ugyanezt az eredményt elérték az U10-es bajnokságban is hasonló
ellenfelekkel. A Tolna megyei U11-es bajnokságot is megnyerték. Minden korosztályban
sikerült csapatot indítaniuk, az U14-es csapatuk eljutott egészen a regionális döntőig, ahol
ezüstérmet nyertek. Részt vettek nemzetközi bajnokságban is. Az U16-os csapatukkal a régiós
felsőházban versenyeztek úgy, hogy egy évvel fiatalabbak voltak az ellenfeleknél. Játszottak
egy macedón csapat ellen is, valamint a szerb bajnok csapattal is. Örül ennek a nemzetközi
lehetőségnek, mert így nagyon komoly csapatok ellen tudtak játszani. A magas szintű
utánpótlás csapatot támogatottság és szakmai apparátus nélkül érték el. Egy NBI-es klubnál
két edző dolgozik egy csapattal. Az egyesületnél ez úgy működik, hogy egy edző dolgozik
három csapattal. Ezek ellenére is el lehet mondani, hogy nagyon sok NBI-es klub az egyesület
mögött van. Nem érti, hogy a város által nyújtott támogatás miért csökkent. Az elmúlt három
évben 50.000 forinttal kevesebb támogatást kaptak. Az egyesületnél nincs nagy marketing
tevékenység, így nem tudják vonzani az embereket.
dr. Máté István bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 8 óra 07 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A KSC sem egyik pillanatról a másikra érte el ezt a szép
eredményt. Természetes dolog, hogy ekkora siker esetén minden lány kosarazni akar a
városban. Véleménye szerint a fiúk körében mindig is a foci lesz a legnépszerűbb sport, és
mindenki Messi és Ronaldo akar lenni. A világbajnokság közeledtével pedig még inkább
emelkedni fog a foci népszerűsége. Úgy gondolja, hogy az egyesület nagyon szép
eredményeket ért el, és az erőfeszítéseknek meglett a gyümölcse. A beszámolóban fel vannak
tüntetve a képzőbázisok. Ez azt jelenti, hogy azokban az iskolákban folynak az edzések, és az
iskola biztosítja a helyszínt az edzésekre?
Mandulás Zoltán, a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: Három iskolában
tart edzéseket az egyesület. Ebben a három iskolában van szakkör jellegű foglalkozásuk, ahova
a gyermekek be tudnak menni. Ezekből a bázisiskolákból kiválasztják az ügyes gyermekeket,
és berakják őket egy tehetségcsoportba. Ezt a tehetségcsoportot megpróbálják a lehető
legmagasabb szinten edzeni. A szakkörrel azoknak a gyermekeknek is van így lehetősége
kosárlabdázni, akik nem annyira tehetségesek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A szülők mennyire támogatóak?
Mandulás Zoltán, a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: A szülők
támogatása nélkülözhetetlen. Csak akkor tud jól működni az egyesület, ha a szülő hajlandó
elvinni a gyermeket az edzésre. Véleménye szerint a szülői támogatásra minden sportnál
szükség van.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Gyakori panasz érkezik arra, hogy a hétvégi versenyekre a
szülők nem szívesen engedik el a gyermekeket, mert a család más programot szervezne
inkább. Ilyen értelemben értette a szülői támogatást. Arra kíváncsi, hogy a szülő komolyan
veszi-e, hogy a gyermeke sportol és versenyez.
Mandulás Zoltán, a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: Nyilván vannak
olyan szülők is, akik nem annyira veszik ezt komolyan, de alapvetően pont ezért hozták létre a
tehetségcsoportokat, amelyek különböző helyszíneken zajlanak. Már itt be kell, hogy
vállaljanak a szülők plusz terheket. Elvárják a szülőktől, hogy hozzanak bizonyos áldozatokat,
ha azt szeretnék, hogy egy csapathoz tartozzon a gyermekük.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottság kerete évek óta változatlan, míg az egyesületek
száma folyamatosan emelkedik. A bizottság arra mindig odafigyel, hogy a korábbi évi
támogatás mértéke ne csökkenjen. Arra kéri az egyesület elnökét, hogy a problémáival
forduljon bátran a bizottsághoz. Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 84/2018. (VI. 4.) határozata
a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről
és terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd
szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról
(53. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Dr. Fenyőházi Elemér a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az egyesület képviselőjét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Sólyomvári Nándor, a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd képviselője: Elmondja,
hogy az egyesület szakosztályvezetőjeként dr. Fenyőházi Elemér elnök úr őt kérte meg arra,
hogy képviselje az egyesületet a bizottság ülésén. Az operatív munkát közelebbről ismeri, ezért
úgy gondolja, hogy a felmerülő kérdésekre tud válaszolni. A beszámolóban nem szerepel, hogy
igyekeznek nemzetközi tornákon is részt venni. Voltak Jajce városában egy U12-es tornán,
most májusban pedig Óbecsén egy U16-os tornán. Szekszárdnak mindkét várossal komoly
kapcsolata van. Sajnos azt lehet mondani, hogy a gyerekek nem nagyon szeretnek sportolni,
és inkább a telefonjuk és a számítógépük előtt ülnek. A nemzetközi tornákkal kapcsolatban
nagyon pozitívak a tapasztalataik. Ez alatt nem a kimagasló eredményeket érti, hiszen inkább
a mezőny végén szoktak végezni. Egy délszláv kosárlabda torna köztudottan az egyik
legmagasabb színvonalú verseny Európában. Ezeken a tornákon láthatják a gyermekek, hogy
hova kellene fejlődniük, és mit kellene, hogy megtegyenek annak érdekében, hogy előrébb
jussanak a hazai bajnokságban. A problémáik hasonlóak a Mandulás Zoltán által
elmondottakhoz. A város által nyújtott támogatást nagyon fontosnak tartják, mert bár a TAO
rendkívüli lehetőségeket biztosít, de az ehhez tartozó önerőt ma már szinte lehetetlen
megszerezni a cégektől. Ma már mindenki az utánpótlás felé próbálja orientálni a TAO által
megszerezhető pénzeket, amelyhez 10 százalék önerőre van szükség. Ez látszólag nem magas
összeg, de az egyesület évi 15-20 millió forint közötti összeget tud TAO-ból begyűjteni. Nagyon
nehéz meggyőzni a cégeket arról, hogy az adójukat az adott sportegyesületre fordítsák.
Szerencsére az idei évben ez egészen jól sikerült nekik. Viszont az önerő megszerzése nem kis
feladatot jelent. Ebben kéri az egyesület minden évben az önkormányzat segítségét, mert az
önkormányzat támogatása nélkül el lennének veszve. Továbbra is igen nagy problémának
tartja, hogy két, egymással azonos körből meríteni akaró egyesület működik Szekszárdon. Ez
a város ehhez elég kicsi, főleg ha azt is figyelembe veszik, hogy a labdarúgás nagyon sok fiatalt
vonz. Az iskolák tekintetében nagyjából sikerült konszenzusra jutnia a két egyesületnek, de a
korosztályok tekintetében már vannak problémák. Ez az egyesület lett korábban létrehozva,
és NBII-ben is szerepeltek. Érthetetlen számára az is, hogy alig van olyan 18 év feletti személy,
aki szeretne kosárlabdázni. Nem hajlandóak ugyanis vállalni a sok utazást és a hétvégi
elfoglaltságokat. Nem a pénzzel van problémája a fiataloknak, mert a TAO-nak köszönhetően
szinte mindenre meg lehet teremteni a fedezetet. Ezért az egyesületnek a fiatalabb
korosztályok felé kellett fordulnia. U14-es korosztályig nincs probléma, ezeknél a
korosztályoknál ugyanis sok gyermek van. Fontosnak tartja, hogy a gyermekek sportoljanak.
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Az egyesület fő koncepciója közé tartozik a szekszárdi iskolák kosárlabdázási lehetőségének a
javítása. Ennek keretében idén két millió forint értékben valósítottak meg fejlesztéseket a
Gyakorló Iskolában, melynek keretében eredményjelzőkkel, palánkokkal bővült az iskola. A
főiskola tornatermében állítható palánkokat létesítettek, amelynek köszönhetően az U9-es és
U10-es korosztály könnyebben tud sportolni. Nagy konkurenciát jelent nekik a Gyermek
Kosárlabda Sportegyesület, akikkel az együttműködést nem sikerült jó szintre emelni a
közelmúltban. Kezdetben volt egy megállapodás, amely szerint a Gyermek Kosárlabda
Sportegyesület az alsóbb korosztályokkal foglalkozik, az ő egyesületük pedig a felsőbb
korosztályokkal. A TAO által nyújtott pénzügyi lehetőségek viszont egy kicsit más felé vitték az
egyesületeket. Elmondja, hogy jól lehet keresni edzői szinten, de nem az ő egyesületénél, ezért
elég nehezen tudja megtartani az edzőket. Elmondja, hogy további szándékuk az iskolákban
történő eszközök fejlesztése. Nyilvánvaló, hogy nincs akkora lehetőségük, mint a KSC-nek, és
sajnos nem is azon a szinten tart az egyesület.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kár, hogy Mandulás Zoltán elhagyta az üléstermet, mert
érdekelné, hogy van-e arra lehetőség, hogy a két egyesület fuzionáljon és eggyé
kovácsolódjon. A kerékpársportban hasonló probléma állt elő, az atlétika helyzete szerencsére
már megoldódott. A Babits Iskolában mindkét egyesület tart edzéseket. Ez nem okoz
problémát?
Sólyomvári Nándor, a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd képviselője: Úgy tudja,
hogy a Babits Iskolában csak ők tartanak edzéseket, a másik egyesület nem. Azt el tudja
képzelni, hogy egy-két Babits Iskolás gyermek jár hozzájuk edzésre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megnézte a beszámolót, így látja, hogy a Bakában tartja a
másik egyesület az edzéseket.
Sólyomvári Nándor, a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd képviselője: A két egyesület
vezetőedzői között ellentétes nézetek alakultak ki. Az egyesülést egyébként ő nem látja
elkerülhetőnek. Középtávon nem sok megoldás van, vagy egyesülnie kell a két egyesületnek,
vagy meg kell osztani a gyermekeket korosztály szerint, egymásra épülve. Öt évvel ezelőtt
egyébként született egy megállapodás a korosztályokról, amelyet sajnos nem tartott be a
másik egyesületet. A másik egyesület minden felé nyit, csak feléjük nem. Kiajánlják a
versenyzőiket Pécsre és Paksra is, de hozzájuk nem hajlandóak. Kellene egy megoldást találni
erre a problémára.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottság korábban elhatározta, hogy ha két hasonló
egyesület nem tud megegyezni, akkor csak az egyiknek nyújt támogatást, eredményesség
alapján vagy évenként váltva. Ezt végül is nem sikerült tartani, elsősorban érzelmi okokból,
mert nem akarta a bizottság egyik egyesületet sem nehéz helyzetbe hozni. Meg kellene
kérdezni Csillag Balázstól, hogy neki hogyan sikerült összehoznia az atlétákat.
Sólyomvári Nándor, a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd képviselője: Kíváncsi lenne
arra, hogy mi fog akkor történni, ha a társegyesület eléri a nem 10 százalékos TAO támogatott
utánpótlás korosztályt. Ez a 18 év feletti életkort jelenti. A másik egyesületnek vannak
tehetségei. Búsné Mikus Franciska testnevelő kinevelt egy olyan korosztályt, amellyel egészen
U18-ig nagyon szép eredményeket lehet elérni. Úgy tudja, hogy nagyságrendileg közel
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egyforma a két egyesület taglétszáma. Edző ennél az egyesületnél több van, így a szakmai
munka véleménye szerint kicsit jobb itt. Úgy gondolja, hogy aki nem így vélekedik a saját
szakmai munkájáról, az nem jól képviseli az egyesületét. Lehet, hogy a két egyesületnek le
kellene ülnie egymással tárgyalni.
dr. Máté István bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 27 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kevés olyan sport van, ahol van 18 év feletti sportoló. A
fiatalok ugyanis elmennek vidékre tanulni, ahonnan nem jönnek haza minden hétvégén. Ha
pedig hazajönnek, akkor mással szeretnék eltölteni az idejüket. Arról pedig nem tud, hogy a
szekszárdi egyetemi kar hallgatói sportolnának.
Sólyomvári Nándor, a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd képviselője: Zajlik ott
sportoktatás, mert nem tudtak bemenni az iskola tornatermébe. Úgy tudja, hogy szeretnek
sportolni a diákok, csak a hétvégéjüket nem szeretik feláldozni.
dr. Máté István bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 28 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 85/2018. (VI. 4.) határozata
a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről és
terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd
szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 működéséről és terveinek
bemutatásáról
(48. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kapinya István a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy szeretnée kiegészíteni a beszámolót.
Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 elnöke: Először is szeretné
megköszönni a város által nyújtott támogatásokat, amelyek óriási segítséget jelentettek az
egyesületnek. A postagalambok versenyeztetésének óriási költségvonzata van. Ha 10-13
egyesületi tag szeretne versenyezni, az több, mint egymillió forintba kerül az egyesületnek.
Ebben az összegben még nincs benne a galambok kezelése, oltása és etetése. Az utánpótlás
ennél az egyesületnél is problémás, mert nem egy nyílt sportról van szó, hanem olyanról,
amely kicsit zárt burokban van elhelyezve. Szinte csak a tagság tud a versenyekről, illetve a
társegyesületek. A város pénzbeli támogatásán kívül óriási segítséget jelent az is, hogy vannak
olyan rendezvények, mint például az Állampolgári Részvétel Hete és az Önkéntesek Napja. Az
egyesület ugyanis részt tud venni ezeken a rendezvényeken, és jobban meg tudja ismertetni
magát, és a postagalambászat szépségét a lakossággal. A postagalambokról azt kell tudni, hogy
nagyon egészséges madarak. Ahhoz, hogy versenyeztetni lehessen őket, különböző
védőoltásokat kell beadni nekik pestis és szalmonella ellen. A galambok 800-1.000 kilométert
is megtesznek a verseny alatt, amely komoly igénybevételt jelent számukra. Azért is nehéz
számukra a toborzás, mert az embereknek nincs olyan helyük, ahol tartani tudnák a
galambokat. Az Önkéntesek Napján találkozott egy úriemberrel, aki felajánlotta a saját kertes
házának a padlását az egyesület részére, így ott tudnának galambokat tartani. Az úriember azt
is mondta, hogy ő szívesen eteti és itatja is a galambokat, csak az egyesület biztosítsa számára
a szükséges takarmányt. Ezt óriási dolognak tartja, és reméli, hogy sikerül rávenni az úriembert
a tagságra is. Egy filmkészítéssel kapcsolatban is megkeresték már, ami szintén nagyon jól
esett neki. Egy film révén ugyanis még több ember megismerné az egyesületet. A város
támogatásának köszönhetően a tagok személyi hozzájárulása nagymértékben csökkent.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hányan gondozzák ezt a közel 900 galambot?
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Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 elnöke: A korábbi napirendi
pontnál szóba került, hogy sajnos nem egyesülnek az egyesületek. Sajnos ez egy országos
szintű probléma. A postagalambászatban lehetőség van arra, hogy minden egyesületből ott
sportoljanak a tagok, ahol akarnak. Ez nem fogja össze az egyesületeket, hanem pont, hogy
szétbomlasztja és gyengíti őket. Ez alatt a többes tagságot érti. Az egyesületük 23 tagból áll,
de nyolc fő elment másik egyesülethez a jobb jövő reményében. Véleménye szerint ott sem
lesz jobb helyzetük, mert az eredmények nem jobbak ott sem. Nem szeretné, ha az M-09-es
szekszárdi egyesületből létrejönne még egy M10-es sióagárdi, amely tagja lenne az M-09-nek
is, de mégse ott reptetne, hanem máshol.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A galambok egyesületi tulajdonban vannak?
Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 elnöke: Nem, a tagok
tulajdonában állnak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szeretné megköszönni az egyesület elnökének, hogy az
egyesület mindig rendelkezésre bocsájtja a galambokat a városi rendezvényekre, ha a város
megkeresi őket. Jobban örül annak, ha galambok repülnek, és nem lufik, mert véleménye
szerint a galambok kevésbé veszélyesek, és nem is szennyezik úgy a természetet, mint a lufik.
Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 elnöke: Elmondja, hogy
háromhetente különböző gyógyszeres kezeléseken vesznek részt a galambok.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 86/2018. (VI. 4.) határozata
a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09működéséről és
terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09
szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2017.
Meghívottak: Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Bizottsági tag
Németh Judit Aranykönyvi Bizottsági tag
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az Aranykönyvi Bizottság (a továbbiakban: AB)
tagjait. Megkéri a közművelődési és civil kapcsolatok referensét, hogy röviden ismertesse az
előkészítő munkát.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Az Aranykönyvi felhívás időben
megjelent, így hamar el tudta kezdeni az AB a munkáját. Az AB minden egyes javaslattal
foglalkozott, így nem volt olyan felterjesztés, amely a három ülés valamelyikén ne került volna
elő. Természetesen voltak átfedések a saját gyűjtéssel. Sajnos a médiában sok a pontatlanul
megjelenő információ, de ezeket az AB tagjai sok egyéb forrással egyeztették. Idén a
Szekszárdi Sportközpont vezetőjével is egyeztettek, aki a javaslatot teljesen elfogadta. Volt
olyan gondja is az AB-nek, hogy az egyes intézmények és felkészítő tanárok részéről ömlesztve
érkeztek a javaslatok, annak ellenére, hogy a felhívás tartalmazta, hogy az országos egyhárom helyezéseket küldjék el. Ha valaki olyan panasszal élne, hogy nem találja a
felterjesztését az Aranykönyvben, akkor a bizottság nyugodtan mondhatja, hogy annak meg
van az oka, és nem felejtődött el. Szomorú dolog, hogy a német nemzetiségről semmilyen
anyagot nem kapott az AB. A másik nagyon sajnálatos dolog, hogy a tavalyi évben nagyon sok
neves halottja lett a városnak. Ennyi neves halott eddig még sosem volt az Aranykönyvben.
Megkeresték a kamarákat is. Az előkészítés nagyon jó ütemben tudott haladni. A bizottság
elé került anyag már a negyedik változat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A formátum még meg lesz szerkesztve? Mert a kilencedik
oldalon a „Gazdaság” címszó szerinte át kellene, hogy kerüljön a következő oldalra.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A végleges változatnál minden
fejezet külön oldalra kerül majd.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megkérdezi az AB tagjait, hogy szeretnék-e kiegészíteni az
elmondottakat.
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Dr. Dobos Gyula, Aranykönyvi Bizottsági tag: A város nemzetközi kapcsolatai nagyon
takarékon vannak. Kevés anyag érkezett, ezért némelyik téma hosszabb lett a megszokottnál.
Arra szeretné felhívni a bizottság figyelmét, hogy az AB tagjainak a három éves megbízása a
Közgyűlés ülésének lezártával lejár.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ősszel kell a Közgyűlésnek
kineveznie az új tagokat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Reméli, hogy az AB tagjai vállalják a megbízást a jövőben
is. Megköszöni az AB tagjainak a munkáját. Javasolja, hogy a bizottság a 2017. évi Aranykönyvi
bejegyzés munkapéldányát hagyja jóvá.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 87/2018. (VI. 4.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi Aranykönyvének
munkapéldányáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a 2017. évi Aranykönyvi bejegyzés
munkapéldányát jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(44. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Elmondja, hogy a tavalyi évi javaslatot vették
figyelembe idén is, és igyekeztek úgy megtenni a javaslatot, hogy a pályázók a tavalyi évi
összegnél ne részesüljenek kevesebb támogatásban. Az elnyerhető legmagasabb összeg
200.000 forint.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Jövő Nemzedékért Alapítvány mire pályázik?
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: A Garay János Gimnázium alapítványáról van szó, és
egy Torockói utat szerveznek.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az Egészségért Alapítvány minden évben több pályázatot
nyújt be, a bizottság már évek óta csak az egyikre nyújt támogatást. A Diákélet Egyesület
milyen programot szervez?
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Az iskolába érkező diákoknak, családoknak szerveznek
programokat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Tolnai MO-ZA-IK Egyesület mire pályázik?
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Egy egynapos tábort szerveznek. Elmondja, hogy
Wittinger Ágnes vezeti az egyesületet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Véleménye szerint azokat az egyesületeket, amelyek
hátrányos helyzetű gyermekkel vagy felnőttel foglalkoznak, jobban kellene támogatni. Ezért
az Unio Boksz Team-nek adna még további 50.000 forint támogatást.
Nepp Péter bizottsági tag: Az egyesületnél szinte mindenki hátrányos helyzetű.
Majnay Gábor osztályvezető: Volt egy egységes elv, miszerint a táborozásra mindenki
ugyanakkora összeget kap.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: De a tagok ebben az esetben nehezebben tudnak
hozzájárulni a tábor költségeihez. Hány fős tábort szerveznének?
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: 15-20 fős tábort, 8-18 év közötti gyermekeknek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal a
módosítással, hogy az Unio Boksz Team ne 100.000 forint, hanem 150.000 forint
támogatásban részesüljön. A kereten fennmaradó 470.000 forint egyelőre ne legyen
átcsoportosítva másik keretre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 88/2018. (VI. 4.) határozata
az Ifjúsági Keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
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1. a 2018. évi Ifjúsági Keret terhére 1.810.000,- Ft összegben a
melléklet szerint nyújt támogatást;
Határidő:
Felelős:

2018. június 04.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. június 04.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. június 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

4. az Egészségért Alapítvány Korszerű és egészséges táplálkozás
pályázatát nem részesíti támogatásban;
Határidő:
Felelős:

2018. június 04.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapítványok által
benyújtott pályázatokat összesen 420.000,- Ft értékben a
melléklet szerint támogatni szíveskedjen:
Határidő:
Felelős:

2018. június 04.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeret/működési célú keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(45. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Elmondja, hogy a tavalyi évi összeget igyekeztek az
idei évben is biztosítani a sportegyesületek számára annak érdekében, hogy az idei évben is
ugyanúgy tudjanak gazdálkodni az egyesületek.
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Majany Gábor osztályvezető: Az elmondottakat szeretné annyival kiegészíteni, hogy a tavalyi
évhez képest két egyesületet, az amerikai focisták és a Kórház Sportkör, nem nyújtott be
pályázatot. Véleménye szerint fel kellene hívni az egyesületeket, és tisztázni kellene velük a
mulasztás okát. Ezért a kereten fennmaradó összeg sorsáról egyelőre még nem kellene
döntenie a bizottságnak. Idén érkeztek pályázatok olyan egyesületektől is, amelyek korábban
nem nyújtottak be pályázatot, mint a Fitt anyuka boldog baba SE és a Spurkerék Modellező
Sportegyesület.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 89/2018. (VI. 4.) határozata
a Sportkeret/működési célú keretre benyújtott pályázatok
elbírálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. a 2018. évi Sportkeret/működési célú kerete terhére
4.580.000,- Ft összegben a melléklet szerint nyújt
támogatást;
Határidő:
Felelős:

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. július 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeret/sportrendezvények szervezése keretre beérkezett pályázatok
elbírálására
(46. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A Diákélet Egyesület miért nem részesül
támogatásban?
Majnay Gábor osztályvezető: Mert ugyanazt a pályázatot adta be ide is és az Ifjúsági keretre
is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 90/2018. (VI. 4.) határozata
a Sportkeret/sportrendezvények szervezése keretre benyújtott
pályázatok elbírálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1.

a 2018. évi Sportkeret sportrendezvények szervezése
kerete terhére 2.130.000,- Ft összegben a melléklet szerint
nyújt támogatást;
Határidő:
Felelős:

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. július 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

4. a Diákélet Egyesület „Sportolj a Diákélet Egyesülettel”
pályázatát nem részesíti támogatásban;
Határidő:
Felelős:

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapítvány által benyújtott
pályázatot összesen 200.000, Ft értékben a melléklet szerint
támogatni szíveskedjen:
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett kérelmek támogatására
(54. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Tájékoztatja a bizottságot, hogy
a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör 80.000 forintos támogatása nem jelent a
bizottság számára kiadást, tekintettel arra, hogy ez az összeg a Szociális és Egészségügyi
Bizottság keretéről kerül átcsoportosításra. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltós
Fúvószenekar Egyesület a Kiemelkedő Művészeti Együttesek keretet leszámítva soha nem
kért támogatást a bizottságtól. Viszont ezt a 200.000 forintos összeget nem tudja
előteremteni az egyesület.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság nyújtson 80.000 forint összegű
utólagos támogatást a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskörnek az Egészségügyi nap
szervezésére, valamint 200.000 forint összegű támogatást a Szekszárdi Német nemzetiségi
Tűzoltó Fúvószenekar Egyesületnek az Erdélyi körút költségeire.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 91/2018. (VI. 4.) határozata
beérkezett kérelmek támogatásáról a Tartalék Keretből
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. a 2018. évi Tartalék Kerete terhére összesen 280.000,Ft értékben az alábbi támogatásokat ítéli meg:

1

2

Kérelmező/javaslattevő
Iktatószám
SzekszárdÚjvárosi
Római
Katolikus
Társaskör
VI/B/455
/2018
Szekszárdi Német
Nemzetiségi
Tűzoltós
Fúvószenekar
Egyesület
VI/B/456
/2018

Tárgy
(támogatandó cél)

Megítélt
támogatás

Egészségügyi
nap
(utólagos
támogatás)
2018. május
25.

80.000,Ft

Határidő:
Felelős:

2018. június 4.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Erdélyi
körút
(Szovátai
fellépés
2018. május
30-2018.
június 3.)

200.000,
- Ft

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére és a támogatások
átutalására.
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Határidő:
Felelős:

2018. június 8. illetve július 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 9 óra 07 perckor berekeszti.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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