SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/13-1/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2016. január 25-én (hétfőn) 8 órakor a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ- Remete
termében megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök, dr. Faludiné Uzsoki
Valéria, Nepp Péter, Takács Zoltán és Zaják Rita bizottsági
tagok

Távolmaradását jelezte:

Pap Máté, dr. Máté István bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető,
Frey Tímea osztályvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok
referense,
A jegyző megbízásából: dr. Pesti Krisztina jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Gaálné Hoffercsik Dóra a Szekszárdi Civil Kerekasztal
titkára,
Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető
igazgatója,
Halász Gábor az „UNIO BOX TEAM” Szekszárd elnöke,
Márton István a FÁKLYA SE Szekszárd elnöke,
Micskó Márk a Szekszárdi UFC Női Futsal szakosztályának
koordinátora

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 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 Valériát válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Tájékoztató az atlétikai szakosztály megalakulásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az ”UNIO BOX TEAM” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő BOX Club
működéséről és terveinek bemutatásáról
(13. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Halász Gábor elnök
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Fáklya SE működéséről és terveinek bemutatásáról
(15. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Márton István elnök
4. napirendi pont:
A Szekszárdi UFC Női Futsal Szakosztályának támogatási kérelme
(16. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kárpáti Zoltán elnök
5. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Gimnázium Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg
felhasználásának módosítása
(11. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
6. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának
módosítása
(10. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi támogatási
kérelme
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(2. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár
8. napirendi pont:
Az óvodák nyári nyitvatartási rendje
(3. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
9. napirendi pont:
Tájékoztató az országos szintű kitüntetések adományozásának lehetőségéről
(12. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
10. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Gimnázium Kulturális Támogatási Keretből elnyert támogatás
felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(2. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati Szabályzatának jóváhagyása
(8. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
12. napirendi pont:
Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatására
(14. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
13. napirendi pont:
A Sportcélú Tartalék Kereten lévő összeg felosztása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
14. napirendi pont:
A Tartalék Kereten lévő összeg felosztása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
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1. napirendi pont:
Tájékoztató az atlétikai szakosztály megalakulásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Zaják Rita bizottsági tag: Mennyi tagja van az atlétikai szakosztálynak? Mennyi a tagdíj? A
szakosztály igénybe tudja venni az 1%-ot?
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Egy évvel ezelőtt kezdtek el egyeztetni arról, hogy a két
szervezetet újra egyesíteni kellene. Decemberben volt két egyeztetés, ahol a két klub
vezetése, az edzők összeültek és eljutottak arra a következtetésre, hogy a két szervezet a saját
álláspontjából nem akar engedni, hogy a Szekszárdi Sportközpont Nkft-ben egyesül a két
szervezet. Készült a szakosztályokra vonatkozóan egy belső működési szabályzat. Ennek
ismeretében az edzők eldönthették, hogy csatlakoznak vagy sem. Öt edzőből négy úgy
döntött, hogy tanítványaival együtt csatlakozik, az átigazolási folyamatot az atlétikai
szövetségnél már elkezdték. A nagy gazdasági társaságon belül működnek a szakosztályok, de
önálló költségvetéssel. Egy költségvetés alá tartozik, de a könyvelő külön könyveli minden
atlétikával kapcsolatos bevételt és kiadást. Megtervezték a költségvetést, ahol figyelembe
vették, hogy az Olimpiai Bizottságtól, az Atlétikai Szövetségtől és az önkormányzattól milyen
támogatásokra számíthat a szakosztály. Eddig az edzők nem részesültek semmilyen
juttatásban, ezután bruttó 35.000 Ft összeggel hozzájárulnak a munkájukhoz. Ezt is figyelembe
vették a költségvetés elkészítésekor. Szükségesnek látták, hogy a tagdíjat 2000 Ft-ra
felemeljék. Az emelés mértékéről az edzők döntöttek, hiszen ők ismerik a sportolókat és a
körülményeiket. Így biztosított a szakosztály működéséhez szükséges forrás. A működési
szabályzat lehetőséget ad arra, hogy a tagok kedvezményben részesüljenek. Ebből a tagdíjból
jobb körülményeket, például állandó öltözőt tudnak biztosítani az atlétáknak, de a
versenyeztetésükben és a felszerelésükben is igyekszenek segíteni. Az Atlétikai Szövetség
2015-ben létrehozott egy igazolási és átigazolási szabályzatot, amit a sporttörvény a
szakszövetségeknek lehetővé tesz. Ebben a szabályzatban benne van, hogy U14-ben már
versenyezhetnek országos versenyrendszerben a gyerekek, őket már be lehet igazolni az
Atlétikai Szövetség rendszerébe. Így 75 igazolást kértek meg a szövetségtől. Az Atlétikai
Szövetségnek van egy Kölyök Atlétikai Programja, aminek keretében az iskolák kaptak több
százezer forint értékű Kölyök Atlétikai csomagot. A gyerekeknek be lehet mutatni ezekkel az
eszközökkel az atlétikai sportokat, meg lehet velük ismertetni az atlétika alapjait. Ehhez az
Atlétikai Szövetség a csomagon és némi oktatáson túl nem adott mást. Jelezték a szövetség
felé, hogy házon belül, székesfehérvári mintára egy Kölyök Atlétikai versenysorozatot fognak
szervezni a városban. Az iskolákban lesznek az előválogatók és végül a sportcsarnokban a
döntő. A sportközpont ugyan közhasznú szervezet, de gazdasági társaság nem fogadhat 1%ot. A szülők, ismerősök és a szakosztályban dolgozók az 1%-kot egy alapítvány részére
adhatják. Öt edző foglalkozik atlétikával Szekszárdon, négy dolgozik a szakosztályban. Takács
László nem vállalta a közös munkát. Ők civil szervezetként működnek. Az öt edzőből négy
átment a szakosztályba, ilyenformán Takács Zoltán dobó edző egyedül maradt az
egyesületben 4-5 gyerekkel.
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Zaják Rita bizottsági tag: A Kölyök Atlétikát a tanárok végzik az iskolákban. Kapnak ők
valamilyen díjazást a munkájukért?
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Ezt szerették volna jobban magukhoz vonni, azért mert a
helyi sajátosságokat jobban látják, mint az Atlétikai Szövetség. Tudomása szerint bruttó 15.000
Ft/hó összeget fognak kapni azok a pedagógusok, akik ebben az oktatásban részt vettek és
hivatalosan benne vannak ebben a programban. Azt a tájékoztatást kapta, hogy szerződésük
még nincsen, mert még nem dőlt el, hogy az Atlétikai Szövetséggel szerződnek vagy az Olimpiai
Bizottsággal.
Zaják Rita bizottsági tag: Ezek a tanárok már régóta végeznek ilyen felkészítő munkát.
Visszamenőleg is meg fogják kapni ezt az összeget?
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Erről nincs tudomása. A Kölyök Atlétika Program
koordinációjával a Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium egyik pedagógusa lett megbízva, így
egy kicsit közelebb lesznek az információkhoz.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A szülők sokat segítettek anyagilag, például az
utaztatásban. A megemelt tagdíj könnyít ezen a helyzeten?
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Igen, ez is benne van a működési szabályzatukban. Minden
költséget a szakosztály vállal. A szülőknek nem kell hozzájárulni még a sportorvosi költséghez
sem.
Zaják Rita bizottsági tag: A 35.000 Ft/hó összeg az ilyen szinten dolgozó edzőknek országos
viszonylatban átlagosnak tekinthető?
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Nagy a szórás. Vannak olyan egyesületek, ahol magasabb
szinten folyik a munka, ott igen komoly bérek vannak, de vannak olyan egyesületek is, ahol az
edzők nem kapnak semmit. Náluk az edzők örültek ennek az összegnek, hiszen korábban nem
kaptak semmit.
Zaják Rita bizottsági tag: A szakosztály vezetését a tagok választották?
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Az edzők választották meg Scherer Tamást, ő az, aki
összefogja a szakmai munkát. Minden héten a sportcsarnokban találkoznak az edzők és
megbeszélik a versenyekkel kapcsolatos kérdéseket.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Van már szó arról, hogy más egyesületek is
összeállnak? Elkezdődtek tárgyalások vagy a lehetősége felmerült ennek?
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Igen, kihasználva a méret gazdaságosságot, esetleg más
sportágakat is célszerű lenne bevonni. Az úszásról és a triatlonról van szó. Az úszás azért lenne
kézenfekvő, mert október 10-vel az uszoda üzemeltetés a sportközponthoz került. Az úszókkal
elkezdődtek az egyeztetések, elnökségi ülés is volt már, és az elnökség is szeretné a
csatlakozást.
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Zaják Rita bizottsági tag: Az uszoda üzemeltetését átvette a sportközpont. Ezzel az
önkormányzat átvette a dolgozók bérét is. Innentől kezdve a város fizeti a dolgozók bérét.
Eddig a Vízmű Kft. fizette.
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: A Vízmű Kft. is a város cége volt. Az október 10-i döntésnél,
azon túl, hogy volt az engedélyek átírása miatt egy adminisztratív része a döntésnek, volt egy
költségvetés térítés döntése is, abban az összegben benne van a bér.
Zaják Rita bizottsági tag: Tehát egész évre kell felszorozni ezt a bér és nem csak pár hónapra.
Innentől a város közvetlen költségvetéséből kerül a sportközponthoz a pénz.
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: A víziközmű törvény változása után minden
önkormányzatnál megtörtént vagy meg fog történni, mivel a vízgazdálkodási cégeknél nem
lehet a vízdíjba beépíteni, így ez szükséges döntés volt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a tájékoztató 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 9/2016. (I. 25.) határozata
az atlétikai szakosztály megalakulásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójának az atlétikai szakosztály megalakulásáról szóló
tájékoztatását tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

2016. január 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az ”UNIO BOX TEAM” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő BOX Club
működéséről és terveinek bemutatásáról
(13. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Halász Gábor elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámoló említi, hogy sok a hátrányos helyzetű gyerek,
és a bizottság ezt méltányolta akkor, amikor a plusz pénz felosztásra került.
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Zaják Rita bizottsági tag: Tapasztalja azt, hogy amikor egy hátrányos helyzetű, nehezebben
kezelhető gyerek bekerül egy ilyen közegbe, az a magatartásában, viselkedésében is pozitív
változásokat eredményez?
Halász Gábor elnök: Igen. Nagyon pozitívan hat a gyerekekre, jellemformáló sport,
átalakulnak, a küzdeni tudást az életbe is át tudják vinni.
Zaják Rita bizottsági tag: Az igényeket ki tudják elégíteni? A teremkapacitás megfelelő?
Halász Gábor elnök: Jelen pillanatban igen. Alkalmazkodnak az igényekhez, ha szükséges
tudnak még edzést tartani, úgy osztják el, hogy aki akar jönni, annak meg legyen a lehetősége,
még ha kicsit szűkösebben is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A tagság negyede versenyez?
Halász Gábor elnök: Igazolt sportoló a tagság negyede, de vannak olyanok is, akik hobbiból
sportolnak, vagy egyszerűen nem jutnak el a versenyszintig.
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 10/2016. (I. 25.) határozata
az ”UNIO BOX TEAM” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő BOX Club
működéséről és terveinek bemutatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az ”UNIO BOX TEAM” Ökölvívó Utánpótlást
Nevelő BOX 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 az ”UNIO BOX TEAM” Ökölvívó Utánpótlást
Nevelő BOX Club egyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan is
keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. január 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök javasolja, hogy a bizottság a „Szakmai beszámoló a Fáklya SE
működéséről és terveinek bemutatásáról” tárgyú előterjesztés tárgyalásával folytassa a
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munkáját, mivel Kizakisz Georgiosz a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület elnöke az ülésre nem
érkezett meg.
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Fáklya SE működéséről és terveinek bemutatásáról
(15. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Márton István elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány tagból áll az egyesület?
Márton István elnök: 16-17 fővel működnek. Voltak, akik kiöregedtek, így megcsappant a
létszám. Mozgássérülteknek szervezett verseny országos szinten nagyon kevés van, így a
mozgássérült tagok is részt vesznek az egészséges személyeknek szervezett versenyeken.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ebből hányan versenyeznek?
Márton István elnök: 6-8 fő. Bajnokságban is és a városban, kisebb körben szervezett
versenyeken is indulnak. Itt négy tagú csapatok indulnak, mindig jó eredményt érnek el a
versenyzőik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mióta dartsoznak a sportolók a versenyeken?
Márton István elnök: A mozgássérült versenyeken szokott lenni mellék szórakozásként. Addig,
amíg nem kezdődik el a tényleges asztalitenisz, addig a versenyzők dartsoznak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Amikor valaki kiesik az egyesületből, mert megbetegszik,
utána foglalkoznak, törődnek vele?
Márton István elnök: Ha egy versenyző egészségügyileg már nem tud versenyezni, utána is
tartják vele a kapcsolatot. Ha már nem tudnak versenyezni, attól függetlenül tagok maradnak
és besegítenek a háttérmunkába.
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 11/2016. (I. 25.) határozata
a Fáklya SE működéséről és terveinek bemutatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Fáklya SE szakmai beszámolóját elfogadja.
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2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a
jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Fáklya Sportegyesületet, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz,
illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. január 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

4. napirendi pont:
A Szekszárdi UFC Női Futsal Szakosztályának támogatási kérelme
(16. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kárpáti Zoltán elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kárpáti Zoltán elnök helyett Micskó Márk a női futsal
koordinátora válaszol a kérdésekre. Mi indokolta, hogy kérelemmel fordult a bizottsághoz?
Micskó Márk koordinátor: 2014-ben fordult meg először a fejében, hogy Szekszárdon létre
lehetne hozni egy női futsal csapatot. A futsal teremfocit jelent, ahol 4+1-es felállásban
játszanak a játékosok. Tolnán már több mint tíz éve létezik ilyen csapat, ami jól és
eredményesen működik. 2014 májusban elkezdte megszervezni a csapatot és augusztusra
összejött egy olyan társaság, akikkel el tudta kezdeni a munkát. NB II-be neveztek, ez a
másodosztályt jelenti. 2015 júniusában a bajnokság végén második helyen zártak és ezzel
esélyt kaptak arra, hogy a legmagasabb osztályban induljanak, amit vállaltak is. Jelenleg az NB
I-ben játszanak, 7. helyen állnak. A télen három magyar válogatott játékos igazolt hozzájuk.
Kevesen vannak még, akik az NB I-es szintet megütik, de nagyon jó a csapat. Nagy különbség
van az NB I és az NB II között. Azzal, hogy az NB I-be kerültek az MLSZ kötelezte őket arra, hogy
utánpótlás csapatot is kiállítsanak. Minimum U16 utánpótlás csapatot kell indítani, ezért 2015
nyarán elkezdték szervezni az utánpótlást. Nagyon sok lány jelentkezett, jelenleg van egy U9
csapatuk, ahol csak öten vannak, de ez már pont elég ahhoz, hogy versenyezhessenek a Bozsik
program keretében. Van egy U14 csapatuk is, ahol jelenleg 14 igazolt játékos játszik, de három
kislány igazolása is folyamatban van, továbbá van még egy U16 csapat is, ahol 12 játékos
játszik, de még 2 játékos igazolását intézik. Van egy megyei csapatuk, amelyik a megyei
bajnokságban szerepel. Olyan játékosok játszanak itt, akik nem szerepelhetnek az utánpótlás
csapatokban, de az NB I-es bajnokságban való részvételhez nem érik el a szintet. Nem akarták
elküldeni azokat, akik szívesen játszanának. Biztosítottak számukra is versenyeztetést. Az U14
és az U16 csapatok országos bajnokságban szerepelnek és ezért fordult a bizottsághoz
támogatási kérelemmel. Nyártól az utánpótlás csapatokkal kibővült a szakosztály és ezért a
kiadások is megnövekedtek. Nem tudják igénybe venni az UFC-s sporttelepet, mert nem a
szabadban edzenek, hanem teremben és ezért terembérletet kell fizetni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A terembérletet fizeti az UFC?
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Micskó Márk koordinátor: Igen. Fizeti a terembérlést, az utazást és minden egyéb költséget.
Azonban jogosultak Tao pályázatra, amit be is kellett nyújtani 2014 áprilisában, de akkor még
nem voltak utánpótlás csapatok, mivel NB II-ben szerepeltek. Ezért csak egy csapatuk volt és
arra adták le a pályázatot. A mostaniban már bent lesznek az utánpótlás csapatok is, de azzal,
hogy egy osztályt feljebb léptek és kötelezték őket arra, hogy utánpótlás csapatot is
kiállítsanak, megnövekedtek a kiadások a versenyeztetéssel, edzéssel, utazással kapcsolatban.
Az utánpótlásban nem olyan labdákkal játszanak, mint a felnőttben, itt kisebbek a labdák. Ezen
túl szükség volt még más eszközökre, mezekre, ami plusz kiadást jelent. Emiatt fordult
kérelemmel a bizottsághoz.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A leigazolás elhatározás kérdése vagy teljesítményhez
kötött?
Micskó Márk koordinátor: Elhatározás kérdése.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Tao-s támogatást külön tudják igényelni futsal
szakosztályként vagy az UFC-nek van ilyen lehetősége?
Micskó Márk koordinátor: Az UFC-n belül a női futsalra is lehet igényelni, de nagyságrendileg
ez csekély összeg.
Zaják Rita bizottsági tag: A foci arányaiban több Tao-ra jogosult, mint a futsal?
Micskó Márk koordinátor: Természetesen, hiszen annak nagyobb bázisa van. U7-től kezdve
az UFC-nek minden korosztálya megvan, nekik eddig csak U9, U14 és U16 korosztályaik
vannak.
Zaják Rita bizottsági tag: Annyira behatárolt az UFC költségvetése, hogy nem tudja a futsalnak
a labdáit megfinanszírozni?
Micskó Márk koordinátor: Eddig is az UFC finanszírozta, de nincs akkora anyagi bázisuk
amekkora kellene, ezért próbálnak támogatókat is keresni.
Zaják Rita bizottsági tag: Hogy működik a Tao?
Micskó Márk koordinátor: Az UFC lead egy Tao pályázatot, amelyben külön leírja, hogy a női
futsal mennyit igényel, de a konkrét összegről az MLSZ-ben döntenek. Általában kevesebbet
kapnak, mint amire szükségük lenne. Ezt az összeget gyorsan felélik, de mivel megnövekedtek
a kiadások, így azt az UFC-nek a saját költségvetéséből kell finanszíroznia.
Zaják Rita bizottsági tag: A női futsal szakosztály hány főt érint? Mekkora költségvetésből
gazdálkodik?
Micskó Márk koordinátor: 50-60 főt érint. A Tao-s pénzből egy csapatra kb. 1,5 millió Ft jut,
de mivel már öt csapattal rendelkeznek, így nagyobb összegre kb. 3 millió Ft-ra fognak
pályázni, de minden attól függ, hogy az MLSZ mennyit ítél meg nekik.
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Zaják Rita bizottsági tag: Hány tagja van az UFC-nek?
Micskó Márk koordinátor: Az óvodásokat is beleszámolva 300 fő körüli a létszám.
Zaják Rita bizottsági tag: A magasabb osztályból átigazolt játékosok is pénzbe kerülnek. Azt is
az UFC finanszírozza?
Micskó Márk koordinátor: Ezek a játékosok nem a pénz miatt jöttek. A női futsalban nincs
fizetés. Értük nem kellett semmit fizetni annak a csapatnak ahonnan átigazoltak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány NB I-es csapat van az országban összesen?
Micskó Márk koordinátor: 9.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány NB II-es csapat van az országban összesen?
Micskó Márk koordinátor: 12.
Zaják Rita bizottsági tag: Hol vannak az edzések?
Micskó Márk koordinátor: Az NB I-es csapat Palánkon edz heti három alkalommal, az U9 az
U14-es csapattal edz együtt a gyakorló iskolában heti két alkalommal, az U16-os csapat a
Szivárvány Iskolában és a gyakorló iskolában tart edzést. A sportcsarnokban nincs edzés, mert
nincs lehetőség, de a mérkőzések azok a sportcsarnokban vannak. Egyre többen szeretnének
járni hozzájuk, sokan jelentkeznek és a mérkőzésekre is egyre többen látogatnak ki.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány edző van?
Micskó Márk koordinátor: Az U9 és az U14 csapatokat az egyik játékossal, Horváth Katával
ketten edzik. Az U16 és az NB I csapatokat egyedül. A megyei csapatot szintén ketten edzik, az
egyik szülő besegít.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a női futsal szakosztály
eszközbeszerzését 200.000 Ft-tal támogassa.
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 12/2016. (I. 25.) határozata
a Szekszárdi UFC Női Futsal Szakosztályának támogatási kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárdi UFC Női Futsal Szakosztályának
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eszközvásárlását 200.000-, Ft összeggel támogatja a 2015. évi
Sportcélú Tartalékkeret terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére, valamint a támogatási összeg
átutalására.
Határidő:

2016. január 25.
2. pont tekintetében:2016. február 29.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2.pont tekintetében: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

Zaják Rita bizottsági tag az üléstermet elhagyta 8 óra 57 perckor. A bizottság határozatképes,
jelen van 4 fő bizottsági tag.
5. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Gimnázium Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg
felhasználásának módosítása
(11. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 13/2016. (I. 25.) határozata
a Szekszárdi Garay János Gimnázium Ifjúsági Keretből kapott
támogatási összeg felhasználásának módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárdi Garay János Gimnázium kérelmére
támogatja, hogy az Ifjúsági Keretből elnyert összeget (50.000 Ft) a
kolozsvári Báthory Elméleti Líceum által szervezett matematika
tehetséggondozó tábor utazási költségeire fordítsa.
2. A Bizottság a támogatási összeg felhasználási idejét 2016. április
22-ig, elszámolási határidejét pedig 2016. május 31-ig
meghosszabbítja.
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Határidő:
Felelős:

2016. január 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának
módosítása
(10. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 14/2016. (I. 25.) határozata
a Polip Ifjúsági Egyesület Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg
felhasználásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Polip Ifjúsági Egyesület módosítási kérelmére támogatja,
hogy az Ifjúsági Keretből kapott 50.000-, Ft (VI.312-2/2015. sz.
szerződés) összeghez kapcsolódó elszámolást elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2016. január 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

Zaják Rita bizottsági tag az ülésterembe megérkezett 9 órakor. A bizottság határozatképes,
jelen van 5 fő bizottsági tag.
7. napirendi pont:
Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi támogatási
kérelme
(2. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár
Gaálné Hoffercsik Dóra titkár: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 15/2016. (I. 25.) határozata
a Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2015. évi tevékenységéről,
2016. évi támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2015. évi
tevékenységéről, 2016. évi támogatási kérelme” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök javasolja, hogy a bizottság a „Az óvodák nyári nyitvatartási
rendje” tárgyú előterjesztés tárgyalásával folytassa a munkáját, mivel Frey Tímea
osztályvezető az ülésre nem érkezett meg.
8. napirendi pont:
Az óvodák nyári nyitvatartási rendje
(3. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 16/2016. (I. 25.) határozata
az óvodák nyári nyitvatartási rendjéről
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. pont
1. bekezdésének 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a 2016.
évben a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten és a Szekszárdi
Gyermeklánc Óvoda nyári nyitvatartási rendjét, illetve az óvodai
ellátás szünetelését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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1. A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
a. Kölcsey ltp. 15. épületében
2016. június 27. – 2016. július 22-ig,
b. Wosinsky Mór ltp. 4. épületében
2016. július 25. – 2016. augusztus 19-ig,
c. Bajcsy-Zsilinszky u. 6. épületében
2016. június 27. – 2016. augusztus 19-ig
szünetel az óvodai ellátás.
2. A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
a. Perczel Mór u. 2. épületében
2016. július 25. – 2016. augusztus 19-ig,
b. Szent-Györgyi Albert u. 11. épületében
2016. június 27. – 2016. július 22-ig,
c. Óvoda u. 5. épületében
2016. július 11. – 2016. augusztus 19-ig
szünetel az óvodai ellátás.
II.
A bizottság felkéri Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
Társulás Társulási Tanácsát, hogy az ellátás szünetelését az alábbiak
szerint hagyja jóvá a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes ÓvodaBölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi szekszárdi feladat-ellátási
helyein:
1. Az intézmény
a. Mérey u. 37-39. épületében
2016. augusztus 1. – 2016. augusztus 26-ig,
b. Kadarka u. 110. épületében
2016. július 4. – 2016. július 29-ig
szünetel az óvodai, bölcsődei és családi napközis ellátás.
III. A bizottság egyetért azzal, hogy a Wunderland Óvodában
(Wesselényi u. 19.) 2016. július 4. – 2016. július 22-ig szünetel az
óvodai ellátás.
IV. A bizottság felkéri az intézményvezetőket a nyári nyitvatartási
rend közzétételére, illetve az óvodaépületek zárva tartása idején
felmerülő ellátási igény előzetes felmérésére.
V.
A bizottság felkéri az intézményvezetőket, hogy 2016.
szeptemberi ülésére az ellátási napokra lebontva készítsenek
részletes kimutatást az egyes óvodák és óvodaépületek nyári
kihasználtságáról.
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Határidő:

a közzétételre: 2016. február 15.
az előzetes felmérésre: 2016. március 15.
az V. pont tekintetében: 2016. szeptember 15.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
dr. Varga Katalin jegyző

9. napirendi pont:
Tájékoztató az országos szintű kitüntetések adományozásának lehetőségéről
(12. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Nem kívánja kiegészíteni az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 17/2016. (I. 25.) határozata
az országos szintű kitüntetések adományozásának lehetőségéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága az országos szintű kitüntetések adományozásának
lehetőségéről szóló tájékoztatót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

10. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Gimnázium Kulturális Támogatási Keretből elnyert támogatás
felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(2. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Nem kívánja kiegészíteni az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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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 18/2016. (I. 25.) határozata
a Szekszárdi Garay János Gimnázium Kulturális Támogatási Keretből
elnyert támogatás felhasználási és elszámolási határidejének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága Heilmann Józsefné igazgató kérelmére a Szekszárdi Garay
János Gimnáziumnak a Kulturális Támogatási Keretből elnyert
támogatás („Gyere haza Mikkamakka!- a játékos és igényes
anyanyelvhasználat népszerűsítése középiskolások körében Lázár
Ervin művein keresztül”) VI. 233-2/2015. számú támogatási
megállapodásában szereplő felhasználási határidőt 2016. január 31-ig,
az elszámolási határidőt pedig 2016. február 28-ig meghosszabbítja.
Határidő:

2016. január 25. és
2016. február 29.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezető

11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati Szabályzatának jóváhagyása
(8. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Miért volt erre szükség?
Frey Tímea osztályvezető: Pályázati szabályzat megalkotására már régóta szükség volt.
Nagyon sok fejlesztés pályázati forrásból valósul meg és ezt szabályozni kellett. Ezt a célt
szolgálja a szabályzat megalkotása. A pályázatfigyelés, megvalósítás és az ellenőrzés is
szabályozva van benne.
Zaják Rita bizottsági tag: Eddig mi alapján történt a pályázatokon való részvétel?
Frey Tímea osztályvezető: Az összes többi szabályzat, a gazdálkodási szabályzat, illetve az
egyes pályázati felhívások és útmutatók előírásainak figyelembevételével.
Zaják Rita bizottsági tag: Ha valaki észrevesz, jelez egy lehetőséget, akkor mi a teendő?
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Frey Tímea osztályvezető: A pályázatfigyelést elsősorban a pályázati referensek végzik, de
kívülről is érkezhetnek igények. Ezeket mindig a polgármester elé viszik és ő jogosult dönteni,
hogy mely pályázaton induljon el az önkormányzat.
Zaják Rita bizottsági tag: Polgármesteri jogkör az a döntés, hogy milyen pályázaton indul az
önkormányzat?
Frey Tímea osztályvezető: Igen.
Zaják Rita bizottsági tag: Nincs előzetes munka?
Frey Tímea osztályvezető: A pályázat benyújtásáról a közgyűlés jogosult dönteni, de arról,
hogy mit terjeszt a közgyűlés elé, arról a polgármester. Van egy előszűrés, az alapján hogy
mennyi idő van benyújtani a pályázatot, mennyi önerőt igényel, tehát van egy elő munka a
szakterületek bevonásával.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 19/2016. (I. 25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati
Szabályzatának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati
Szabályzatának jóváhagyása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

12. napirendi pont:
Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatására
(14. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság
100.000 Ft-tal támogassa a kérelmet.
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 20/2016. (I. 25.) határozata
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programját
100.000 Ft-tal támogatja a 2015. évi Tartalék Kerete terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:

1. pont tekintetében: 2016. január 25.
2. pont tekintetében: 2016. február 29.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

13. napirendi pont:
A Sportcélú Tartalék Kereten lévő összeg felosztása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Zaják Rita bizottsági tag: Javasolja, hogy az „UNIO BOX TEAM” Szekszárd sportegyesület
részesüljön támogatásban a hátrányos helyzetű gyerekek miatt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Hikari Aikido Egyesületet támogassa a
bizottság.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Javasolja, hogy a Szekszárd Kórház Sportkört
támogassa a bizottság.
Majnay Gábor osztályvezető: Javasolja, hogy a kereten fennmaradó 280.000 Ft-ot akként
ossza fel a bizottság, hogy az „UNIO BOX TEAM” Szekszárd és a Hikari Aikido Egyesület 70.000
Ft támogatásban, míg a Szekszárd Kórház Sportkör 140.000 Ft támogatásban részesüljön.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 21/2016. (I. 25.) határozata
a Sportcélú Tartalék Kereten lévő összeg felosztásáról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a 2015. évi Sportcélú Tartalék Kereten lévő
280.000 Ft összeget az alábbiak szerint osztja fel:

Sorszám

Sportegyesület

1.
2.
3.

Hikari Aikido Egyesület
Unio Box Team Szekszárd
Szekszárd Kórház Sportkör
Összesen:

Támogatási
összeg Ft
70.000 Ft
70.000 Ft
140.000 Ft
280.000 Ft

2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére és a támogatási összegek
átutalására.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető
14. napirendi pont:
A Tartalék Kereten lévő összeg felosztása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Javasolja, hogy a Mozgássérültek
Tolna Megyei Egyesületét támogassa a bizottság 55.000 Ft-tal.
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 22/2016. (I. 25.) határozata
a Tartalék Kereten lévő összeg felosztásáról
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Mozgássérültek Tolna
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Megyei Egyesületét a 2015. évi Tartalék Kereten
fennmaradó 55.000 Ft összeggel támogatja.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatási összeg
átutalására.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 9 óra 45 perckor berekeszti.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző

Készítette:
dr. Pesti Krisztina
jegyzőkönyvvezető
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