SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 125-14/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2015. szeptember 21-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális
Központ - Remete termében megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök,
dr. Faludiné Uzsoki Valéria,
Nepp Péter,
Takács Zoltán,
Zaják Rita,
Papp Máté bizottsági tag.

Távolmaradását jelezte:

dr. Máté István bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Majnay Gábor osztályvezető,
Pál József igazgatóságvezető,
Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző,
Steinerné Dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok
referense.
A jegyző megbízásából:
Meghívott:

Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető.
Szélné Bajor Ágnes a Dynamic Triatlon Club elnöke,
Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület
képviselője,
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club
elnöke.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a
bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valériát válassza meg.
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A bizottság 6 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Javasolja, hogy a napirendek sorrendjét a
meghívottakra való figyelemmel az érkezésük szerint, menet közben módosítsák.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:

Napirend
1. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(209. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
2. napirendi pont
Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósághoz benyújtott „Escher Károly 125- Jubileumi
fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(210. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens
3. napirendi pont
Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(217. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
4. napirendi pont
Wosinsky Mór Megyei Múzeum létszámbővítés iránti igénye
(200. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
5. napirendi pont
Javaslat közterület elnevezésére
(215. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Steinerné Dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
6. napirendi pont
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata és kiegészítése
(203. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző
7. napirendi pont
Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről
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(193. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke
8. napirendi pont
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(15elot87.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület képviselője
9. napirendi pont
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club működéséről és terveinek
bemutatásáról
(15elot90.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke
10. napirendi pont
Szakmai beszámoló a Dynamic Triatlon Club működéséről és terveinek bemutatásáról
(15elot88.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szélné Bajor Ágnes a Dynamic Triatlon Club elnöke
11. napirendi pont
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kórház Sportkör működéséről és terveinek bemutatásáról
(15elot89.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: dr. Vastagh Oszkár a Szekszárdi Kórház Sportkör elnöke
12. napirendi pont
Szekszárd Városi Lövészklub Lőtérhasználatra vonatkozó kérelme
(15elot85.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
13. napirendi pont
A Tolna Megyei Balesetvédelmi Alapítvány támogatási kérelme
(15elot86.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
14. napirendi pont
A ,,zenetanárok XV.Országos Zongoraversenye Husek Rezső emlékére” megrendezésének
támogatása
(15elot84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
15. napirendi pont
Javaslat nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatására
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(15elot83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
16. napirendi pont
Egyebek

1. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(209. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
Pál József igazgatóságvezető: Pár megjegyzést fűzne a rendelet módosításhoz. A hiteltábla
elnevezésű, 8. számú mellékletre szeretné felhívni a figyelmet. Ha a folyószámla állományt
megnézi, akkor ott 1,4 milliárd Ft van, ez gyakorlatilag az OTP Bank-nál lévő folyószámlahitel
összege. Viszont a korábbi gyakorlattól ellentétesen más könyveléstechnikai eljárást kellett
alkalmazni, halmozottan kell kimutatni a folyószámlahitel mozgást. A tényleges hitelszámla
állomány szeptember 20.-án 280 millió Ft. Ebből a folyószámlahitelből a mai nappal lehívás
történt, pénteki állapot szerint 350 millió Ft plusz van a folyószámlán.
Zaják Rita bizottsági tag: Az általános tartalék keret most mekkora összeg?
Pál József igazgatóságvezető: 80-85 millió Ft.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Milyen normatívák változtak, és milyen
nagyságrendben?
Pál József igazgatóságvezető: Mindegyik változott, nagyságrendileg nem meghatározó.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 137/2015. (IX. 21.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 23.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

2. napirendi pont
Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósághoz benyújtott „Escher Károly 125- Jubileumi
fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(210. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Zaják Rita bizottsági tag: Mennyi az összköltsége?
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Bruttó 3,2 millió Ft.
Zaják Rita bizottsági tag: Ez a költségvetésből nem megvalósítható, ha nincs pályázati pénz?
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A költségvetésben 1,6 millió Ft van elkülönítve
az évfordulókra, ebből 600 000 Ft a Baka év finanszírozásra, 500 000 Ft a Dienes évre, és a
többit lehet erre fordítani.
Takács Zoltán bizottsági tag: Hol lenne megrendezve?
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Művészetek Házában.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 138/2015. (IX. 21.) határozata
a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósághoz benyújtott „Escher
Károly 125- Jubileumi fotókiállítás” című pályázat
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósághoz benyújtott „Escher Károly 125- Jubileumi
fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 23.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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3. napirendi pont
Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(217. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Zaják Rita bizottsági tag: A Kosárlabda Club 9 lakást bérel, a kérdése az, hogy hány főnek? A
másik kérdése az lenne, hogy történt-e változás a tartozásaikkal kapcsolatban?
dr Kajos Nikolett aljegyző: Nem tud válaszolni a kérdéseire, ilyen adatok nem állnak a
rendelkezésére, beszerzi az információkat és később tájékoztatást fog adni.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Kosárlabda Club az információi szerint
kiegyenlítette a tartozásait.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 139/2015. (IX. 21.) határozata
lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat lakásbérleti jogviszony
meghosszabbítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 23.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

4. napirendi pont
Wosinsky Mór Megyei Múzeum létszámbővítés iránti igénye
(200. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Zaják Rita bizottsági tag: A felsorolt feladatok, amelyek az előterjesztésben szerepelnek, eddig
is a múzeumhoz tartoztak? Maradnak a feladatok, és egy fő csoportvezetőt kell kinevezni?
dr Kajos Nikolett aljegyző: Igen, azok a plusz feladatok, amelyek nem gazdasági jellegűek, azok
maradtak, és így próbálják egy személyben összpontosítani a feladatokat. Szükséges ez a
létszám.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 140/2015. (IX. 21.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum létszámbővítés iránti
igényéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Wosinsky Mór Megyei Múzeum
létszámbővítés iránti igénye” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 23.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

5. napirendi pont
Javaslat közterület elnevezésére
(215. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Steinerné Dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 141/2015. (IX. 21.) határozata
közterület elnevezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat közterület elnevezésére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 23.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

6. napirendi pont
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata és kiegészítése
(203. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: 2012 évi az utolsó adat, pedig ez ebben az évben
készült. Mi ennek az oka?
7

Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző: 2013, és a 2014, évi adatokat is tartalmaz a
táblázatos rész. A Statisztikai Hivatal honlapján fellehető adatok felhasználásával készült.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: 10 iskoláról van szó, de mindent belevéve is 8
van. Szüreti Fesztivál helyett Szüreti Napoknak hívják már a rendezvényt. Krízishelyzetben
igénybe vehető szolgáltatások például anyaotthon, erről szeretne pontosabb adatokat kapni.
Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásáról nem áll rendelkezésre adat, érdemes lenne egy
felmérést csinálni.
Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző: A hibákat javítani fogják, saját kutatásra és
felmérésre lenne szükség, erre nincs kapacitás.
Zaják Rita bizottsági tag: Adósságkezelési szolgáltatás van még?
Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző: Van még, de már kifutó félben.
Zaják Rita bizottsági tag: Az Intézkedési Tervben utalni kellene majd erre, véleménye szerint,
egyre súlyosabb a helyzet. Nagyon sok a lakásigénylés, nagyon sok cégnek is tartozása van. Az
Alfa-Nova Kft-nek tudomása szerint közel 200 millió Ft kintlévősége van.
dr.Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Igen, és a díjhátralékosoknak 250-szeres szorzóval
számolnak.
Zaják Rita bizottsági tag: Úgy érzékeli, hogy a hátrányos helyzetűek száma nem csökken, és a
szociális bérlakások, hogyha már Intézkedési Tervről van szó, szerepeljenek benne.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ellátási szerződése van, az
Önkormányzatnak olyan civil szervezettel ahol a rászorulók ingyen kapnak segítséget.
Működnek esélyegyenlőséget segítő programok.
Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző: Ez az Esélyegyenlőségi program 2018-ig érvényes,
jogszabályi kötelezettség van arra, hogy kétévente felülvizsgálat történjen, és ennek most van
itt az ideje.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Abból nem történik semmi hátrányos dolog,
hogyha az a javaslat, hogy a javítások fussanak át a közgyűlésig?
Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző: A felsorolt hibák javítva lesznek.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Az a javaslata, hogy hagyjanak több időt a
módosítások elvégzésére és a következő közgyűlésen tárgyalják a témát.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 142/2015. (IX. 21.) határozata
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról és
kiegészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
bizottsági ülésen elhangzott javaslatoknak megfelelően
dolgozza át a Helyi Esélyegyenlőségi Programot és a Program
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést terjessze a közgyűlés
októberi ülése elé.
Határidő:
Felelős:

2015. október 30.
dr. Varga Katalin jegyző

7. napirendi pont
Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről
(193. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztést, tájékoztatja a
bizottságot az első félévi munkáról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 143/2015. (IX. 21.) határozata
Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 23.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

9

8. napirendi pont
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(15elot87.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület képviselője
Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület képviselője: Ismerteti az előterjesztés.
Elmondja, hogy még mindig nem megoldott az a probléma, hogy nincs klubhelyiségük.
Társadalmi munkával hozzájárulnának az esetleges felújításhoz, minimális bérleti díjért. Az
nem megoldás, hogy az utcán találkoznak edzés előtt.
dr.Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Téli edzéseket hol tartják?
Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület képviselője: Uszodába, konditerembe
járnak és a saját otthonában edzenek.
Zaják Rita bizottsági tag: A focipályánál a régi öltözőből kiköltöznek a focisták. Azzal az
épülettel mi a terv? Mert erre a célra tökéletesen megfelelne.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Nincs információja, hogy mi a terv, de utána fog
érdeklődni.
Zaják Rita bizottsági tag: Az lenne a kérdése, hogy történt valami a két egyesület
összehozásával kapcsolatban?
Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület képviselője: Mindkét fél részéről történt
próbálkozás, és annyit el tud mondani, hogy a feszültség már csökkent, de a két egyesület
egyesítéséről nincs szó.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 144/2015. (IX. 21.) határozata
a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi Kerékpáros
Sportegyesület szakmai beszámolóját elfogadja.
2.
A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett
munkáját és a jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok
sikert kíván.
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3.
A Bizottság felkéri a Szekszárdi Kerékpáros
Sportegyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont
Szakmai beszámoló a Dynamic Triatlon Club működéséről és terveinek bemutatásáról
(15elot88.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szélné Bajor Ágnes a Dynamic Triatlon Club elnöke
Szélné Bajor Ágnes a Dynamic Triatlon Club elnöke: Megköszöni a segítséget a bizottság
tagjainak. Kiegészítésként elmondja, hogy a programjaik és a versenyen való részvételeik
nagyon jól alakultak. Ez az év sokkal jobban sikerült, mint ahogy várták. A Berta Tibor
emlékverseny lehet, hogy elmarad. Problémát okoz az uszodának a bezárása.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Nem lehetne jótékonysági rendezvényként
megtartani Berta Áron tanulmányainak segítése céljából?
Szélné Bajor Ágnes a Dynamic Triatlon Club elnöke: Ismeri az édesanyát, nem érzékelte, hogy
támogatni kellene őket, de ilyen szempontból nem gondolkozott még ezen a lehetőségen. A
bevételük 6-8000 Ft szokott lenni, ami nem jelentős egy támogatáshoz.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Zaják Rita bizottsági tag elhagyja az üléstermet, a bizottság létszáma 5 fő, a bizottság
határozatképes.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 145/2015. (IX. 21.) határozata
a Dynamic Triatlon Club működéséről és terveinek
bemutatásáról

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Dynamic Triatlon Club
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 Dynamic Triatlon Club egyesületet,
hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club működéséről és terveinek
bemutatásáról
(15elot90.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Azzal egészítené ki az
előterjesztést, hogy sikerült meghosszabbítani a programot november 30-ig, és egy
támogatásban még 23 millió Ft-ot sikerült szerezni. Azt reméli, hogy november végéig sikerül
a keretet feltölteni, és ezáltal rendeződnek az anyagi problémák. Ami még gondot jelent, az a
14-18 éves korosztály hiánya. Az akadémiák tevékenysége miatt ez a korosztály a klubnak
hiányzik.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Hány edzővel dolgoznak?
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Jelen pillanatban 8
utánpótlásedző segíti a munkát. Kellene bővíteni a létszámot, a felnőtt csapat játékosaiból
sikerül megoldani ezt a hiányzó létszámot.
Zaják Rita bizottsági tag visszatér az ülésterembe, a bizottság létszáma 6 fő, a bizottság
határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A csapatnak is van két lakásbérlete. Ezeket
játékosok vagy edzők lakják?
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Egy játékos és egy edző
használja a lakásokat. Bérleti díj tartozás még van, de mielőbb igyekeznek rendezni az
elmaradást.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 146/2015. (IX. 21.) határozata
a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club működéséről és
terveinek bemutatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi Fekete Gólyák
Kézilabda Club szakmai beszámolóját elfogadja.
2.
A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett
munkáját és a jövőre vonatkozó tervek megvalósításához sok
sikert kíván.
3.
A Bizottság felkéri a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda
Club egyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

11. napirendi pont
Szekszárd Városi Lövészklub Lőtérhasználatra vonatkozó kérelme
(15elot85.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Zaják Rita képviselő: Az a véleménye hogy olyan ember lakjon ott, aki becsületesen elvégzi a
gondnoki teendőit.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Évente vizsgálják felül a szerződést?
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Nem, határozatlan időre lett kötve a szerződés.
Jelezte már a problémát, és a felülvizsgálat is folyamatban van. A leomlott partfalat csak
komoly munkagépekkel lehet a lőtér területén megcsinálni. Az kérdés, hogy a város mennyire
tud anyagilag hozzájárulni ezekhez a költségekhez.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 147/2015. (IX. 21.) határozata
a Szekszárd Városi Lövészklub Lőtérhasználatra vonatkozó
kérelméről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága javasolja a Gazdasági és
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Pénzügyi Bizottságnak, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az
Önkormányzat a Szekszárd Városi Lövészklub részére az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Szekszárd,
belterület 7605 hrsz-ú 8400 m2 alapterületű „gazdasági épület,
udvar, lőtér” megnevezésű ingatlanból, további egyeztetés
alapján a megállapított ingatlan részt edzés és
versenygyakorlatok végrehajtásának céljából határozott időre
térítésmenetesen bérbe adja.
2.
A Bizottság javasolja, hogy a Lőteret használó szerződő
felek a használatot illetően egyeztessenek, mely képezze a
megállapodás részét.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 21.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

12. napirendi pont
A Tolna Megyei Balesetvédelmi Alapítvány támogatási kérelme
(15elot86.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 148/2015. (IX. 21.) határozata
a Tolna Megyei Balesetvédelmi Alapítvány támogatási
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a bizottság
2015. évi Tartalékkeretből 64.430-, Ft-ot csoportosítson át a
Tolna Megyei Balesetvédelmi Alapítvány támogatására.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 23.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

13. napirendi pont
A ,,zenetanárok XV.Országos Zongoraversenye Husek Rezső emlékére” megrendezésének
támogatása
(15elot84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
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Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Javasolja a bizottságnak, hogy a Tartalék Keret
terhére 200 000 Ft támogatást biztosítson a verseny megrendezéséhez.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 149/2015. (IX. 21.) határozata
a „Zenetanárok XV. Országos Zongoraversenye Husek Rezső
emlékére” megrendezésének támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi Garay János
Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc
Zeneiskolája által szervezett Zenetanárok XV. Országos
Zongoraversenyét 200.000 Ft-tal támogatja a bizottság 2015. évi
Tartalék Kerete terhére.
2.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:
1. pont tekintetében:
2. pont tekintetében:

Felelős:

2015. szeptember 21.
2015. szeptember 30. és
2015. október 15.

Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

14. napirendi pont
Javaslat nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatására
(15elot83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 150/2015. (IX. 21.) határozata
nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatal
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Humán Osztályát, hogy a nem önkormányzati fenntartású
óvodákkal kötendő támogatási megállapodásokat a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
szóló 10/2015. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. számú
melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre” rovat 10. „Egyéb fenntartású óvodák” sorának
megfelelően – 2015. december 31-i felhasználási és 2016. január
15-i elszámolási határidővel – az alábbiak szerint készítse elő:
Szent Rita Katolikus Óvoda
„Az Én Ovim” Magánóvoda
Szekszárdi Waldorf Óvoda
Összesen

510.000,- Ft
390.000,- Ft
100.000,- Ft
1.000.000,- Ft

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

2015. november 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Javasolja a bizottságnak, hogy a Szekszárdi
Kórház Sportkör működéséről és terveinek bemutatásáról szóló beszámolót, a következő
bizottsági ülésen tárgyalják, mert a meghívott dr. Vastagh Oszkár a Szekszárdi Kórház Sportkör
elnöke nem érkezett meg.

15. napirendi pont
Egyebek
Zaják Rita bizottsági tag: Tájékoztatásul elmondja, hogy évek óta van az MLSZ-nek egy
pályaépítő programja, amihez kapcsolódóan műfüves pályát lehet építeni intézményeknek.
Október 9.-e, a pályázat beadási határideje, és a városban még egyetlen intézménynek sincs
műfüves pályája. Jelezte érdeklődését, de erre csak akkor van lehetőség, ha a szerdai
közgyűlés dönt az önerő mértékéről, 7 millió Ft körüli összegről van szó.
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Az a probléma ezzel, hogy nagyon magas egy
műfüves pályának a fenntartási költsége. Azt kell végiggondolni, hogy utána az óvodának,
iskolának lesz-e annyi pénze, hogy a fenntartási költségeket biztosítani tudja.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a bizottság nyilvános ülését 10 óra 5
perckor berekeszti.
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K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző

Készítette:
Feri Blanka
jegyzőkönyvvezető
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