SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/43-1/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2019. január 28-án (hétfőn) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag
Pap Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Molnár Kata jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Majnay Gábor osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil
kapcsolatok referense
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület
elnöke
Szabó Ferenc a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball
Sportegyesület elnöke
Lőrincz Csaba a Polip Ifjúsági Egyesület képviselője
Bujdos Dorián egyetemi hallgató (szakmai gyakorlat
keretében vesz részt a bizottság ülésén)

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket és boldog új évet kíván
mindenkinek. Javasolja, hogy a bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Pócs Margit közszolgálati jogviszonya 2019. január 26.
napján megszűnt. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a közművelődéssel és a civil
kapcsolatokkal összefüggő feladatokat Losonczyné Csuprik Erika vette át. Reméli, hogy az új
kolléganő jól fogja érezni magát a hivatalban. Ha bármi kérdése van, hozzá és a humán osztály
vezetőjéhez is bizalommal fordulhat.
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Köszönti a
megjelenteket. Előre is szeretné megköszönni a segítséget.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Humán Osztálynak van
egy bölcsész gyakornoka, aki jelenleg szakmai gyakorlatát tölti a hivatalban. Megkéri az urat,
hogy mutatkozzon be a bizottság tagjainak.
Bujdos Dorián, egyetemi hallható: Köszönti a bizottság tagjait. Elmondja, hogy a Pécsi
Tudományegyetem Bölcsész karán tanul, ahol a tanterv része a szakmai gyakorlat is. Majnay
Gábor osztályvezető jóvoltából vesz részt a bizottság ülésén.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A Szekszárdi Civil Kerekasztal nevében
szeretné üdvözölni az új kolléganőt. Ma délutánra összehívott egy rendkívüli elnökségi ülést.
Szeretné, ha a jövőben is olyan jól együtt tudnának működni az önkormányzattal, mint eddig.
Éppen ezért az elnökség úgy döntött, hogy külső tanácsadóként alkalmazná a továbbiakban
Pócs Margitot.
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a
„Szakmai beszámoló a Dynamis Triatlon Club egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról” tárgyú írásbeli előterjesztést, tekintettel arra, hogy az egyesület elnöke nem
tud részt venni a bizottság ülésén.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolót az elnök részvétele nélkül is el tudná fogadni
a bizottság, de úgy gondolja, hogy fontos az egyesületekkel való személyes találkozás, ezért
szavazásra teszi fel a harmadik napirendi pont levételére vonatkozó javaslatot.
Az elnök szavazásra teszi fel a harmadik napirendi pont levételére vonatkozó javaslatot,
amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot,
amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő
napirendet:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson
kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(10. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről
(1. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke
4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület
működéséről és terveinek bemutatásáról
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szabó Ferenc a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke
5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Polip Ifjúsági Egyesület, és a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat
működéséről és terveinek bemutatásáról
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Letenyeiné Mráz Márta a Polip Ifjúsági Egyesület elnöke
6. napirendi pont:
A 2019. évre tervezett Sport- és Ifjúsági Eseménynaptár megtárgyalása
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
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7. napirendi pont:
Javaslat a Fit Anyuka Boldog Baba SE. 2018. évi Ifjúsági keretre benyújtott pályázatára
kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
Javaslat a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2018. évi Sportkeretre
(Sportrendezvényre) benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználási és
elszámolási határidejének módosítására
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Szabadidős Kerékpár Egyesület 2018. évi Sportkeretre (működési)
benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
Az óvodák nyári nyitvatartásának rendje
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
11. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. IV. negyedév)
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
________________________________________________________
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson
kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(10. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A rendelet elfogadása óta gyakorlati tapasztalatokat szereztek a
rendelet alkalmazhatóságával kapcsolatban, valamint a civil szervezetek részéről is érkezett
néhány észrevétel. A cél az eljárások egyszerűsítése a törvényi keretek és előírások mellett.
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Régóta vizsgálják a támogatói okirat bevezetésének lehetőségét. Ez egy egyszerűbb eljárás
lenne, ugyanis nem kellene a támogatási megállapodásokat a civil szervezeteknek
visszaküldeni. A támogatói okirat bevezetése szabályozáson kell, hogy alapuljon. Ha pályázati
eljárás eredményeként kapnak a civil szervezetek támogatást, akkor természetesen a pályázati
felhívásokat is e szerint kell elkészíteni. Ismertetni kell még a Hitéleti Alap szabályozását is.
Eddig a költségvetési rendelet tartalmazta egy soron a Hitéleti Alap összegét. A kialakult szokás
alapján a támogatásokról a Közgyűlés döntött minden évben, az egyházak egyeztetését
figyelembe véve. Szeretné, ha az egész folyamat rendeletben is szabályozva lenne, és nem
csak egy szokás alapján működne. A rendelet tartalmazza az egyeztetési kötelezettséget is.
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 1/2019. (I. 28.) határozata
a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló
3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán
Bizottsága
a
közpénzek
felhasználásának
átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről
(1. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Lát egy kis lendületet, aminek nagyon örül. A Babits Mihály
Kulturális Központ, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Református Egyházközösség is
jelezte, hogy készít felterjesztést. Elmondja, hogy a bizottság nem készíthet felterjesztést,
hanem csak a hozott anyagból dolgozhat.
További 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 2/2019. (I. 28.) határozata
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár
Bizottság 2018. évi tevékenységéről” tárgyú írásbeli
előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

dr. Molnár Kata jegyző elhagyja az üléstermet.
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnökét.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Steig Gábor, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke: Az egyesület az önkormányzat
által kiírt pályázatokon kívül országos pályázatokat is be szokott nyújtani, ezzel is biztosítva a
fennmaradást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ez a fajta aktivitás eredményt is hoz?
Steig Gábor, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke: Szerencsére igen. Minden
évben van olyan pályázat, amelynek keretében sikerül támogatást szerezniük. Sajnálatos
dolog viszont, hogy nincs egy olyan „kirakatcsapat” Szekszárdon, amely a fiatalokat motiválni
tudná. Régen ugyanis többen űzték ezt a sportot. Egész Magyarországot érinti ez a probléma,
hiszen az országban több csapat is megszűnt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi lehet az oka annak, hogy a sportág népszerűsége
csökkent?
Steig Gábor, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke: Más sportágnál is érzékelhető,
hogy a fiatalok elkényelmesedtek egy kicsit. Sajnos a szülői hozzáállás is sokat változott az
évek folytán. Aktuális példát is fel tud hozni. Mostanában nem volt mínusz fok, és az út sem
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volt jeges. Ha ilyen időben nincs kedve a gyermeknek edzeni, azt természetesen megérti.
Viszont, ha a szülő arra hivatkozik, hogy életveszélyes kint kerékpározni, azt nem tudja
elfogadni. Életveszélyes helyzetben ugyanis sosem viszi ki a gyermekeket az útra. Tavasszal
pedig csodálkozik a szülő, hogy más gyermekek jobbak a sajátjánál. A szülő valószínű azért is
szól bele jobban a dolgokba, mert anyagilag sokat tesznek hozzá a gyermek sportolásához. Az
ő idejében még a gyermekek a klubhoz való csatlakozáskor kaptak egy versenybiciklit, aminek
köszönhetően gyakorlatilag mindenki azonos feltételekkel tudott versenyezni. Ekkor még
könnyebben elfogadták a szülők is a dolgokat. Elmondja, hogy van most egy nagyon
tehetséges fiatal fiú versenyzője, akivel március közepén készülnek majd az edzőtáborra. Ő
nagyon lelkes, és a dolgokhoz való hozzáállása is abszolút jó. Az egyesület létszáma ettől
függetlenül nagyon kevés.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Véleménye szerint azért is csökkent a sportág iránt
érdeklődök száma, mert veszélyes üzemmé vált a kerékpározás a megnövekedett forgalom
miatt.
Steig Gábor, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke: Régen nem volt ennyi autó az
utakon. Nehéz azt mondani a szülőnek, hogy nem fog történni semmi baj a gyermekkel, ezért
nem is szokta ezt szokta mondani, hanem azt, hogy nagy valószínűséggel el fog esni a
gyermek, de nem fogja összetörni magát. Egyébként nem a bukás miatt hagyják abba a
gyermekek a kerékpározást. Nem teljesen ide tartozó téma, de megjegyzi azért, hogy a
városban a kerékpárúton van rosszul kihelyezett tábla, amely alapján a gyalogátkelőhelyen le
kellene, hogy szálljanak a kerékpárról. Emiatt rengeteg konfliktusuk van. Elmondja, hogy nincs
a KRESZ-ben olyan szabály, amely kötelezné a kerékpárost a kerékpárról való leszállásra a
gyalogátkelőhelyen. Ezt a Tolna Megyei Rendőr főkapitányság Közlekedési Osztályának
vezetője is megerősítette egy rádióműsorban. Az autósok viszont azt hiszik, hogy le kell, hogy
szálljanak a kerékpárról. Schmidt Krisztián osztályvezetővel pedig felvette már a kapcsolatot
azért, mert a kerékpárúton, a Szőlőhegyi részen van két életveszélyes vasoszlop.
dr. Máté István bizottsági tag: Úgy tudja, hogy azért lett kihelyezve, mert az autósok mindig
ráhajtottak.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: A vasoszlop szóba került már a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság ülésén is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja az egyesület elnökének, hogy írjon egy levelet a
jegyző asszonynak mindkét problémáról.
Steig Gábor, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke: Elmondja, hogy a
gyermekeknek azt szokta tanácsolni, hogy nézzenek körül a gyalogátkelőhelynél, és
lassítsanak le, ha látnak egy autót. Úgy gondolja, hogy sokkal jobban lassítaná a forgalmat, ha
leszállna a kerékpárról, mert sokkal többet kellene várnia az autósnak arra, hogy áttolja a
kerékpárt a gyalogátkelőhelyen. A kerékpárúton egyébként sosem versenyeznek. Köszöni a
segítséget, és jelzi, hogy meg fogja keresni a jegyző asszonyt mindkét témával kapcsolatban.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hol van kirakva az a vasoszlop?
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Steig Gábor, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke: A Skoda szalontól a
Szőlőhegyi körforgalomig. A bejáratot fogja az autósok elől.
dr. Máté István bizottsági tag: Azon a területen telkek vannak, ahova az autósok
egyébként behajtanának. Elmondja, hogy látott már fennakadni kerékpárost a
vasoszlopon. Festék már nincs az oszlopon, így ilyen téli időben nagyon nehéz
észrevenni. Szeretné elmondani, hogy a gyalogátkelőhellyel kapcsolatban elmondott
szabály csak a kerékpárutas gyalogátkelőhelyre vonatkozik. Véleménye szerint sem kell
abban az esetben leszállni a kerékpárról.
Steig Gábor, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke: Nyilvánvaló, hogy
mindkét félnek az a legbiztonságosabb, ha a kerékpáros leszáll a kerékpárról, és áttolja
a gyalogátkelőhelyen. De kerékpáros cipőben sokkal lassabban lehet átgyalogolni az
úttesten, mint egy sima lábbeliben.
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 3/2019. (I. 28.) határozata
a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület 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 Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület
működéséről és terveinek bemutatásáról
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szabó Ferenc a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball
Sportegyesület elnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Szabó Ferenc, a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke: Úgy
gondolja, hogy a beszámoló elég részletesen tartalmazza a legkeményebb és leghúzósabb
évüknek a történéseit. Elmondja, hogy a felkészülés nem volt egyszerű, mert egyrészt
nincsenek szabad termek, másrészt pedig, ha lenne is, akkor nagyon sokba kerülne az
egyesületnek. Ezért a termes edzéseket ki kellett hagyni a téli időben, és csak önálló erőnléti
edzéseket tartottak a sportolók a konditeremben. Sajnos a tarackos pálya sincs még kész a
focistáknál, ami szintén nagy nehézség az egyesületnek, mert így folyamatosan egyeztetni kell
a focistákkal a szabad időpont miatt. A hivatalos pályát ugyanis nem használhatják, mert az
csak a futballmérkőzésekre van, és ott nem lehet edzeni. A tarackos pályán lehetett edzeni.
Az összes válogatott, jó játékosukat a székesfehérvári csapat elvitte. Amatőr sportban ahhoz,
hogy valaki eddzen, fizetni kell az idejárást és minden költséget. Ha egy egyesület ezeket a
költségeket magára vállalja, és még költségtérítést is ad a játékosoknak egy apróbb összegű
fizetéssel, az nagyon csábító lehet egy amatőr sportban. Ez a probléma a kis csapatokat
megviseli, így a Dunaújváros csapatát is. Elmondja, hogy a Dunaújvárossal közösen indítottak
két csapatot. A Divízió I-ben a szekszárdi játékosok voltak nagyobb létszámban, míg a HFL-ben
a dunaújvárosiak. Az egyesület fennállásának legfájóbb ezüst érmét tudta megnyerni, ugyanis
az angol futójuk a mérkőzés harmadik percében megsérült, amelynek következtében futó
nélkül kellett, hogy végigjátsszák a döntőt. Így a játék eléggé egysíkú lett, ugyanis csak
passzolni tudtak, amit nagyon könnyű volt levédekeznie az ellenfélnek. A fiatal sportolóikat
igyekeznek beintegrálni a nagycsapatba. Az idei év nagyon nehéz lesz számukra, így megint
közösen tudnak csak elindulni a dunaújvárosiakkal a Divízió I-ben. Az edzői gárda a fiatalok
toborzását és csapatba való bevonását tartja a legfőbb célnak. Az utánpótlás nélkül ugyanis
nem lesz csapat. Külföldi játékost idén nem fognak leigazolni, mert ez nagyon nagy költséggel
járna az egyesületnek, még akkor is, ha a játékos ingyen játszik, hiszen a lakhatását akkor is
kell biztosítani. A városnak köszönhetően kedvezményesen tudtak idáig lakást bérelni, de még
egy kedvezményes lakásbérlet is több százezer forintos költséget keletkeztetne az
egyesületnek egy szezonra, valamint a játékosok napi kétszeri étkeztetése is horrorisztikus
költséget jelentene. A 2019-es évet a Divízió I-ben való szerepléssel és utánpótlásképzéssel
tervezik.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámoló tartalmaz egy 650.000 forintos tételt, amelyet
2019-ben már nem tud vállalni az egyesület.
Szabó Ferenc, a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke: Ez az
előbb elmondott szállásra és étkeztetésre vonatkozik. Nagyon jó volt a külföldi játékosok
jelenléte, mert a fiatalok nagyon felnéztek rájuk.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hogyan tovább?
Szabó Ferenc, a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke: Az idei év
átvészelős lesz. A Dunaújvárossal közösen indulnak el a bajnokságban, de csak egy ligában,
mert nincs annyi játékosuk, hogy két ligában tudjanak szerepelni. Szekszárdon pedig az
utánpótlásképzésre fokuszálnak. Reméli, hogy lesznek Szekszárdon is bajnoki mérkőzések.
Elmondja, hogy járják az iskolákat, és próbálják rávenni a fiatalokat a sportolásra.
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 4/2019. (I. 28.) határozata
a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület
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 Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball
Sportegyesület szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Polip Ifjúsági Egyesület, és a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat
működéséről és terveinek bemutatásáról
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Letenyeiné Mráz Márta a Polip Ifjúsági Egyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Polip Ifjúsági Egyesület képviselőjét. Megkérdezi,
hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Lőrincz Csaba, a Polip Ifjúsági Egyesület képviselője: Elmondja, hogy január 1. óta dolgozik az
egyesületnél, így a tavalyi évről nem tud sok mindent mondani, de a beszámolókat elolvasta.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámoló nagyon részletes lett, ezért arra kéri az
egyesület képviselőjét, hogy magáról mondjon pár mondatot.
Lőrincz Csaba, a Polip Ifjúsági Egyesület képviselője: Elmondja, hogy Pécsen tanul
szociológiát, és várhatóan májusban vagy júniusban szerez diplomát. Eddig nem végzett még
olyan jellegű munkát, mint amilyent az egyesületnél kell, hogy ellásson, de mindig is szerette
volna kipróbálni, csak nem volt meg rá a lehetősége.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Azt kérdezi az egyesület képviselőjétől, hogy szekszárdi
lakos-e.
Lőrincz Csaba, a Polip Ifjúsági Egyesület képviselője: Igen, Szekszárdon lakik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A tanoda ügye hogy áll most?
Lőrincz Csaba, a Polip Ifjúsági Egyesület képviselője: Eltérő információkat hallott erről, ezért
nem tud választ adni a kérdésre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Most nem működik a tanoda?
Lőrincz Csaba, a Polip Ifjúsági Egyesület képviselője: Nem, de a Közösségi Térben van
lehetőség korrepetálásra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ezt igénybe veszik a diákok?
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Lőrincz Csaba, a Polip Ifjúsági Egyesület képviselője: Igazából még csak a terjesztés zajlik.
Eddig még nem volt rá érdeklődő.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A másik kolléga nevét szeretné megtudni.
Lőrincz Csaba, a Polip Ifjúsági Egyesület képviselője: Farkas Rékának hívják, de ő már csak
két napig van az egyesületnél.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Azt kérdezi az egyesület képviselőjétől, hogy meddig
szeretné ezt a feladatot ellátni.
Lőrincz Csaba, a Polip Ifjúsági Egyesület képviselője: A munkaszerződése június 30-ig szól.
Ha a tanoda elindulna, akkor azzal kapcsolatban lenne bővítés, és ebben az esetben
decemberig tartana a szerződése. Még csak pár hete van az egyesületnél, de tetszik neki az,
amit csinál. A Placcon lehet megtalálni, és délután kettőtől kezdődik a munkaideje.
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 5/2019. (I. 28.) határozata
a Polip Ifjúsági Egyesület és a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat
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 Polip Ifjúsági Egyesület és a Szekszárdi Ifjúsági
Önkormányzat szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
A 2019. évre tervezett Sport- és Ifjúsági Eseménynaptár megtárgyalása
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Elmondja, hogy egy tervezetről van szó, amely mindig
változik. Folyamatosan értesül a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-től és az
egyesületektől az eseményekről, amelyek alapján aktualizálja a táblázatot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Idén Szekszárdon kerül megrendezésre a Megyei Jogú
Városok Sporttalálkozója, amely egy nagy esemény lesz, és amelynek már javában tart a
szervezése.
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 6/2019. (I. 28.) határozata
a 2019. évre tervezett Sport- és Ifjúsági Eseménynaptár
megtárgyalásáról
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 5. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a
Sport- és Ifjúsági Eseménynaptár tartalmát;
Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja
Humánszolgáltatási
Igazgatóság
igazgatóságvezetőjét, hogy gondoskodjék az eseménynaptár
havi frissítéséről, valamint annak megjelenéséről Szekszárd
Város honlapján.
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Határidő:
Felelős:

2019. folyamatosan
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Javaslat a Fit Anyuka Boldog Baba SE. 2018. évi Ifjúsági keretre benyújtott pályázatára
kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Elmondja, hogy az előterjesztés tartalmaz két
táblázatot is. A második táblázat a módosítással kapcsolatos. Ennél a táblázatnál az A10-es sor
helyett az A9-es sorba írta be az összeget véletlenül. Ez az elírás a szöveges részt és a határozati
javaslatot nem érinti.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 7/2019. (I. 28.) határozata
a FITT Anyuka Boldog Baba SE. 2018. évi Ifjúsági Keretre
benyújtott
pályázatra
kapott
támogatási
összeg
felhasználásának módosításáról
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 a FITT Anyuka Boldog Baba SE. kérelmére támogatja,
hogy a 2018. évi Ifjúsági keretre elnyert összeg A2-es Ingatlan
üzemeltetés költségei sorából 10.000,-Ft-ot átcsoportosítson az
A10-es Egyéb beszerzések sorba.
Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
Javaslat a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2018. évi Sportkeretre
(Sportrendezvényre) benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználási és
elszámolási határidejének módosítására
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A határozati javaslatban az elszámolási határidő el lett írva.
Javasolja, hogy a bizottság az elszámolási határidőt változtassa meg 2019. január 09. napjára.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az elszámolási határidő módosítására
vonatkozó javaslattal együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 8/2019. (I. 28.) határozata
a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2018. évi
Sportkeretre (Sportrendezvényre) benyújtott pályázatára
kapott támogatási összeg felhasználásának módosításáról
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 a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd
kérelmére a 2018. évi Sportkeretre (Sportrendezvényre) elnyert
támogatási összeg felhasználási határidejét 2018.december 12.
napjáig, az elszámolási határidőt 2019. január 09. napjáig
meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Szabadidős Kerékpár Egyesület 2018. évi Sportkeretre (működési)
benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 9/2019. (I. 28.) határozata
a Szekszárdi Szabadidős Kerékpár Egyesület 2018. évi
Sportkeretre (működési) Sportkeretre benyújtott pályázatára
kapott támogatási összeg felhasználásának módosításáról
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 a Szekszárdi Szabadidős Kerékpár Egyesület kérelmére
hozzájárul, hogy az egyesület a 2018. évi működési sportkeretre
benyújtott pályázatán elnyert összeget a módosított
költségvetési táblázat szerint használhassa fel.
Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
Az óvodák nyári nyitvatartásának rendje
(4. számú 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: A Wunderland Óvoda három hétre bezár. A többi óvodánál
mindig nyitva van valamelyik telephely.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A Wunderland Óvodában nem adódott ebből még
sosem probléma, mert meg szokták oldani a gyermekek megőrzését. Február 15-ig kell közölni
a szülőkkel a nyári nyitvatartást. Nemcsak a fenntartóval, hanem a szülői munkaközösséggel
is kell egyeztetni.
dr. Máté István bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 11 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottsági határozatképes.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 10/2019. (I. 28.) határozata
az óvodák nyári nyitvatartásának rendjéről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont
1. bekezdésének 4. alpontjában meghatározott átruházott
hatáskörében eljárva
1. a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten feladat-ellátási
helyein az alábbiak szerint hagyja jóvá az óvodai ellátás
szünetelését a 2018/2019. nevelési évben:
a. Kölcsey ltp. 15. épületében
2019. július 1. – 2019. augusztus 10-ig (6 hét),
b. Wosinsky Mór ltp. 4. épületében
2019. július 1. – 2019. július 26-ig (4 hét),
c. Bajcsy-Zsilinszky u. 6. épületében
2019. július 29. – 2019. augusztus 23-ig (4 hét);
Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda feladat-ellátási helyein az
alábbiak szerint hagyja jóvá az óvodai ellátás szünetelését a
2018/2019. nevelési évben:
a. Perczel Mór u. 2. épületében
2019. június 24. – 2019. július 19-ig (4 hét),
b. Szent-Györgyi Albert u. 11. épületében
2019. július 22. – 2019. augusztus 16-ig (4 hét),
c. Óvoda u. 5. épületében
a felújítás és bővítés miatt egész nyáron;
Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsát, hogy az ellátás szünetelését a
2018/2019. nevelési évben az alábbiak szerint hagyja jóvá a
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde szekszárdi feladatellátási helyein:
a. Mérey u. 37-39. épületében
2019. június 24. – 2019. július 19-ig (4 hét),
b. Kadarka u. 110. épületében
2019. július 22. – 2019. augusztus 16-ig (4 hét);
c. Kadarka u. 110. mini bölcsőde esetén
2019. augusztus 5. – 2019. augusztus 30-ig (4 hét);
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Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. egyetért azzal, hogy a Wunderland Óvodában (Wesselényi
u. 19.) 2019. július 8. – 2019. július 26-ig (3 hét) szünetel az
óvodai ellátás;
Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. felhívja az intézményvezetőket a nyári nyitvatartási rend
közzétételére;
Határidő:
Felelős:

2019. február 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Molnár Kata jegyző

6. felhívja az intézményvezetőket az óvodaépületek zárva
tartása idején felmerülő ellátási igény előzetes felmérésére;
Határidő:
Felelős:

2019. március 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Molnár Kata jegyző

7. felhívja az intézményvezetőket, hogy a bizottság 2019.
szeptemberi ülésére az ellátási napokra lebontva kézítsenek
részletes kimutatást az egyes óvodák és óvodaépületek
nyári kihasználtságáról.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Molnár Kata jegyző

11. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. IV. negyedév)
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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 11/2019. (I. 28.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az átruházott hatáskörben hozott – 2018.
október 1. – 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozó –
bizottsági határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 9 óra 12 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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