SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/43-9/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2019. július 3-án (szerdán) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag
Pap Máté bizottsági tag
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Majnay Gábor osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil
kapcsolatok referense
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Balázs László kommunikációs referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Fusz György a VÍZ’P’ART Közalapítvány kuratóriumi
elnöke
Szabó Gergő a Kosárlabda Sport Club Szekszárd elnöke
Szabó Noémi a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai
igazgatója

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Takács Zoltán bizottsági tagot válassza meg.
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A bizottság 4 igen szavazattal Takács Zoltán bizottsági tagot választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Javasolja, hogy a
bizottság vegye fel napirendjére az „Art Contact Mozgásszínház kérelme” tárgyú szóbeli
előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel az „Art Contact Mozgásszínház kérelme” tárgyú szóbeli
előterjesztés napirendre történő felvételét, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye le a zárt ülés napirendjéről
a „Javaslat kitüntető díjak adományozására” tárgyú, 169. számú írásbeli előterjesztést,
tekintettel arra, hogy még a tegnapi napon is érkezett felterjesztés, valamint még várják ennek
a felterjesztésnek a második részét is.
Az elnök szavazásra teszi fel a 169. számú bizottsági előterjesztés napirendről történő
levételére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
módosításokkal és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság
4 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Beszámoló a VÍZ’P’ART Közalapítvány 2018. évi működéséről
(162. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Fusz György a VÍZ’P’ART Közalapítvány elnöke
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Kosárlabda Sport Club Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról
(64. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Szabó Gergő a Kosárlabda Sport Club Szekszárd elnöke
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
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(179. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet, valamint más önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet), valamint
javaslat az SZMSZ 6. és 7. függelékének módosítására (tervezet)
(178. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
5. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között
együttműködési megállapodás megkötésére
(a 185. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
6. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzététele
(136. számú közgyűlése előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
Javaslat a Civil Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
8. napirendi pont:
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(a 69. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
9. napirendi pont:
Art Contatct Mozgásszínház kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
_________________________________________
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1. napirendi pont:
Beszámoló a VÍZ’P’ART Közalapítvány 2018. évi működéséről
(162. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Fusz György a VÍZ’P’ART Közalapítvány elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a VÍZ’P’ART Közalapítvány (a továbbiakban:
Közalapítvány) elnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Fusz György, a VÍZ’P’ART Közalapítvány kuratóriumi elnöke: A Közalapítványt nagyon régen
alapította a város. Ez az egyetlen olyan alapítvány, amely a profi művészek támogatására is
szolgál. A Közalapítvány célja, hogy Szekszárd és Tolna megye fiatal művészeit támogassa. Rühl
Gizella igyekezett minél több támogatást szerezni annak érdekében, hogy a vasútállomási
festményeket vissza lehessen helyezni. Ezt végül nem sikerült megvalósítani, mert nem tudtak
megegyezni a vasúttal. A maradék pénzükből, amely körülbelül öt millió forint, hirdetik meg a
szokásos pályázati ösztöndíjukat. Ez az ösztöndíj a véleménye szerint egy igen komoly szintre
ért el az utóbbi időben. Mindig olyan fiatalok pályáznak, akik valamilyen módon kötődnek a
városhoz vagy a megyéhez. 200.000 forintos összegről van szó, amelyet eddig a kamatokból
tudtak fedezni. A beszámolóból látható, hogy idén 199.000 forinttal kevesebb lett a pénzük.
Minden évben, március környékén, a Babits Mihály Kulturális Központban van az
ösztöndíjasoknak a bemutatkozó kiállítása. Nagyon sok pályázójuk van, akik általában
művészeti egyetemet végeztek. Az ösztöndíjat elnyert személyek a következő évben tartanak
kiállítást. Nem zárják ki azokat a pályázókat sem, akik már nem a megyében élnek, mert így
még magasabb színvonalú kiállítást tudnak szervezni. Szeretné kérni a város támogatását a
jövőben, hogy nem legyen kevesebb a Közalapítvány pénze. Szeretnék a támogatás összegét
emelni majd a jövőben annak ellenére, hogy a 200.000 forint támogatás is nagyon sokat jelent
egy fiatal alkotónak. Mindig szerveznek kisebb programokat is fiatalokkal. Szeretné felhívni a
figyelmet arra is, hogy van a Közalapítványnak egy-két olyan könyve, amelyet hordozgatnak
magukkal. Nagyon jó lenne, ha ebből tudnának bevételt szerezni. A kuratóriumi ülésén
felvetődött, hogy az albumokból akár a város is vásárolhatna, és utána ajándékként
odaadhatná delegációknak. Úgy érzi, hogy ez egy nagyon fontos alapítvány, és szeretné, ha a
jövőben is fenn tudna maradni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Úgy emlékszik, hogy annak idején vásárolt a város
albumokat. Jelzi, hogy elő fogja még hozni a későbbiekben az albumok megvásárlását. A
kiállításokon és az ösztöndíjak átadásán ott szokott lenni. Megköszöni a beszámolót.
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 101/2019. (VII. 3.) határozata
a VÍZ’P’ART Közalapítvány 2018. évi működéséről szóló
beszámolóról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a VÍZ’P’ART Közalapítvány 2018. évi
működéséről szóló beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Kosárlabda Sport Club Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról
(64. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Szabó Gergő a Kosárlabda Sport Club Szekszárd elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Kosárlabda Sport Club Szekszárd (a
továbbiakban: KSC) elnökét és szakmai igazgatóját. Megkérdezi, hogy szeretnék-e kiegészíteni
a KSC beszámolóját.
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai igazgatója: Nem szeretnék
kiegészíteni a beszámolót, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az óvodában nagyon sok programot szerveznek a
gyermekeknek, amelyeknek a nagy része fizetős. A KSC „Ovikosár” programja fizetős?
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai igazgatója: Nem, ez ingyenes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Drazen Petrovic Emléktornán a dobóverseny is egy
versenyszám?
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai igazgatója: Igen. Drazen Petrovic
egy nagyon híres, horvát kosárlabdázó volt, aki az édesanyjának a szívügye. Ő a valaha élt
legjobb európai kosárlabdázó, aki nagyon jól dobta a hárompontost is. Ezért az
emléktornának része a hárompontos dobóverseny is, amellyel még inkább emlékeznek a
sportolóra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Horváth Judit is kosárlabdázó volt?
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai igazgatója: Igen. Horváth Judit
Pécsen halt meg motorbalesetben. Ez a Horváth Judit Nyugati Liga gyakorlatilag a régi NBII-t
jelenti. Elmondja, hogy van egy nagyon tehetséges U16-os csapata a KSC-nek, amely idén
bajnokságot nyert. Ez az egyetlen olyan korosztály, amellyel meg tudták előzni a Csata
csapatát. Ezek a lányok nagyon ügyesek, de a felnőtt csapatba nem tudnak mindenkit
beépíteni közülük. Az idén az NBI B-ben indulnak majd el ezzel a csapattal a Horváth Judit
Nyugati Liga helyett, mert ez utóbbi versenysorozatban 100 pontokkal verték meg az
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ellenfeleiket. Szerencsére teljes egészében finanszírozható lesz a TAO-ból a részvétel. Így itt
meg is emelték a keretet, ezzel kapcsolatban a határozatra várnak a főtitkár úrtól.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A nyári felkészülés most is Zalakaroson és Nyíregyházán
lesz?
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai igazgatója: Nem, idén csak
Nyíregyházán lesz, mert úgy ítélték meg, hogy Zalakaros nagyon drága lenne. Most a
gyermekek is pihennek és speciális munkákat végeznek csak. Mind az utánpótlás, mind a
felnőtt csapat esetében augusztus 5-én kezdődik meg a felkészülés. A bonyhádi
gimnáziummal nagyon jó a kapcsolatuk, így már több, mint 20 éve Bonyhádon
edzőtáboroznak az utánpótlás csapatokkal egy teljes hétig. A felnőtt csapat nem szokta ilyen
korán elkezdeni a felkészülést, de mivel most nagyon új lesz a csapat, és így teljesen más lesz
a kémia is, ezért az edző azt szeretné, ha már 5-én megkezdődne a felkészülés azoknak a
játékosoknak, akik nincsenek korosztályos válogatottban. Miklós Melinda és Renczes Rebeka
U16-os válogatottak, számukra az Európa-bajnokság augusztus végén kezdődik majd el. Egy
Európa-bajnokság után a játékosok mindig kapnak két hét teljes pihenőt. Így ők majd csak
szeptember közepén tudnak bekapcsolódni a munkába, amikor viszont a csapat nem is lesz
igazán itthon, ugyanis szeptember 2-án elutaznak Roglavba, majd pedig Porecbe. Egy orosz
csapat ellen fognak megmérkőzni, valamint lesz egy majdnem kéthetes felkészülési táboruk
is annak érdekében, hogy jól összeérjen a Göcsej Kupa előtt a társaság. A csapat U19-es
válogatott játékosa, Gereben Lívia nagyon súlyos betegségben szenved. Tájékoztatja a
bizottságot Gereben Lívia állapotáról. Elmondja, hogy a magyar csapat szereplése mesés,
hiszen az előzetes rangsorban a 16 csapatból a 15. helyre rangsorolták a csapatot. Holnap fél
egykor játszik a csapat az angolok ellen. Ha ezt a meccset megnyerik, akkor olimpiai
kvalifikációt érő helyezésük lesz, ugyanis bejutnak a legjobb négy közé. 18 évvel ezelőtt, 2001ben volt arra példa, hogy a Rátgéber László vezette női válogatott a hetedik helyen végzett. A
mostani szereplés brutális sikernek számít, arra pedig külön büszke, hogy Studer Ágnes a
válogatott első számú irányítója, aki a kezdetek óta Szekszárdon játszik. Kiss Virág is tagja a
keretnek, valamint Gereben Lívia is tag lett volna, ha nem történt volna ez a nagyon komoly
betegsége. Ebben az esetben a szekszárdi csapat adta volna a legtöbb válogatott játékost a
csapatba, ugyanis három játékos egy klubból sincs. Elmondja még, hogy Bálint Réka 13. ember
volt a keretben, ő az Európa-bajnokság előtt nem sokkal került ki a keretből. Ez a mostani
szereplés egy hihetetlen sporttörténelmi pillanat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottság sok sikert kíván a csapatnak, és mielőbbi
felépülést Líviának.
Takács Zoltán bizottsági tag: Szeretné, ha az egyesület képviselői mondanának pár szót az
átigazolásokról. Hallotta, hogy érkeznek új játékosok, és a beszámolóban azt olvasta, hogy
talán így jobb eredményeket fog elérni a csapat.
Szabó Gergő, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd elnöke: Az egyik változás Gereben Lívia
ideiglenes kiesése. Rajta kívül két külföldi játékos lett kicserélve. Elment Abby Bishop, az
ausztrál center, valamint a svéd irányító-bedobó, Frida Eldebrink. Azért döntött az egyesület
a játékosok lecserélése mellett, mert ők ketten egy külön szigetet alkottak, és így nem volt
olyan jó a csapatban a kémia, mint az előző években. A helyükre érkezik egy szlovák válogatott
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center, Marie Ruzickova, aki nagyon sokáig játszott Olaszországban, a mostani szezonban
pedig Törökországban játszott. Ő egy nagyon tapasztalt, 32 éves játékos, akitől azt a szintet
várják, amelyet tavaly Abby Bishop nyújtott. Lívia betegsége miatt megváltozott az egyesület
koncepciója. Három magas játékost szerettek volna igazolni, de Lívia kiesése miatt kellett egy
olyan játékos is, aki valahol őt is pótolja, így a választásuk a 26 éves, amerikai Tyaunna
Marshallra esett. Elmondja, hogy őt jól ismeri az egyesület, ugyanis korábban a
Sepsiszentgyörgy csapatában játszott. A hölgy a tavalyi szezont Olaszországban töltötte, és egy
nagyon fizikális játékos. Azt is tudják róla, hogy nagyon jó ember, mert van egy kollégájuk, aki
nagyon jól ismeri személyesen is. Talán egy kicsit rövidebb lesz a kispadjuk, mint korábban, de
úgy gondolják, hogy így jobb lesz a kémia.
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai igazgatója: Az amerikai hölgy kettes
és hármas poszton játszik, de a négyes poszton is bevethető.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót és az egyesület eddigi
teljesítményét.
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 102/2019. (VII. 3.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2019. július 03.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. július 03.
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. július 03.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(179. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a zárszámadás elfogadása után az előző évi
pénzmaradvány kerül bele ilyenkor a költségvetésbe. Év elején, a költségvetés elkészítésekor
csak olyan pénzmaradványt tervezhetnek a költségvetésbe, amely a pályázati pénzekből már
ténylegesen megérkezett az önkormányzat számlájára. Az egyéb áthúzódó tételek csak
ilyenkor kerülhetnek bele a költségvetésbe.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztésben olvasta, hogy maradvány elvonására
egy intézmény esetében került sor. Melyik ez az intézmény?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Úgy tudja, hogy az Egészségügyi Gondnokság. De ez nem
tényleges elvonást jelent, mivel ebben az esetben túlfinanszírozásra került sor.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
Sportközpont) 2018. évi elmaradt támogatásának összege 34.564 ezer forint. Ezt hogyan kell
érteni?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Tavaly év elején meghatározott egy támogatási összeget az
önkormányzat a sportcsarnok feladatainak az elvégzésére. Évközben azonban jelentkeztek
olyan feladatok, amelyek nem lettek betervezve ennél az összegnél, így ezeknek a
feladatoknak a finanszírozására most kerül sor. Tavaly novemberben döntött úgy a Közgyűlés,
hogy 50 millió forinttal megemeli a költségvetését a Sportközpontnak, ám a teljes összeg
akkor nem került átutalásra, mert egy meghatározott összegnek a kifizetése az idei évre
húzódott át.
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 103/2019. (VII. 3.) határozata
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet, valamint más önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet), valamint
javaslat az SZMSZ 6. és 7. függelékének módosítására (tervezet)
(178. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy rendeletmódosításra is sor kerül, valamint
határozatot is kell, hogy hozzon a Közgyűlés. A rendeletmódosítás szükségessége időről időre
felmerül, főleg a jogszabálykövetés miatt. A kéményseprő-ipari tevékenység miatt is kell
módosítani a rendeletet, mint ahogyan például a szervezeti egységek közötti
feladatátcsoportosítás miatt is. A rendeletben javaslatot tesznek hatáskör-átruházásra is. A
Szociális Osztállyal kapcsolatban is hozna döntéseket a Közgyűlés, valamint sor kerülne új
ellátások bevezetésére is, amelyeket a rendeletben is át kell vezetni. A címjegyzék pontosítása
is időről időre feladatként jelentkezik, hiszen új közterület elnevezések történnek, amelyeket
a függelékben a választókerületi beosztásnál fel kell sorolni. A választás közeledtével az
alakuló ülési szabályokat is felül kellett, hogy vizsgálják, ugyanis Szekszárd és Szálka esetében
is két ponton javasolt módosítást a kormányhivatal.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztésben olvasta, hogy a közterületek
használatáról szóló 4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet mellékletében hatályon kívül kell
helyezni az adatvédelmi felelős nevét és elérhetőségét. Miért?
dr. Molnár Kata jegyző: Az önkormányzat kötelezően kell, hogy alkalmazzon adatvédelmi
tisztviselőt, amelyet külső vállalkozóval oldanak meg. A hivatalon belül is van ennek felelőse,
mégpedig a Jogi Osztály egyik munkatársa, Kovácsné dr. Kubik Andrea, aki koordinálja az
adatvédelmi tevékenységet, de az adatvédelmi felelős nem ő, hanem egy külső vállalkozó.
Erről tájékoztatni kell minden esetben azokat, akiknek az adatait kezelik. Úgy gondolja, hogy
helyesebb lenne, ha a honlapra hivatkoznának, így nem kellene módosítani a mellékletet
akkor, ha változás történik a felelős személyében.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
9
0703jkv

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 104/2019. (VII. 3.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet, valamint más önkormányzati
rendeletek módosításáról, továbbá az SZMSZ 6. s 7.
függelékének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet, valamint a más
önkormányzati
rendeletek
módosításáról
szóló
rendelettervezetet, továbbá az előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között
együttműködési megállapodás megkötésére
(a 185. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Elmondja, hogy az előterjesztés
melléklete tartalmazza a megállapodás tervezetét, amely a Magyar Íjász Szövetség javaslata,
és amelyről hivatalon belül még a mai napon egyeztetni fognak, így ez még nem feltétlenül a
végleges tartalma a megállapodásnak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Meglehetősen konkrétnak tartja már a tervezetet ahhoz
képest, hogy még lesznek egyeztetések ebben a témában.
dr. Molnár Kata jegyző: Úgy gondolta, hogy a szövetség javaslatát megküldi a
döntéshozóknak annak érdekében, hogy legyen egy képük erről. A Közgyűlésig véleménye
szerint tájékoztatást tudnak nyújtani arról, hogy hol tart a dolog. Egy 2020-as rendezvényről
van szó, így, ha a Közgyűlésig nem sikerül megállapodni mindenről, akkor ezt az előterjesztést
leveteti a napirendről.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A megállapodás-tervezet második pontjának az a)
bekezdésében az szerepel, hogy a rendezvényre regisztrált versenyzők, illetve az őket kísérő
személyek számáról legkésőbb 2020. július 31. napjáig kell az önkormányzatnak megküldeni
a listát. Véleménye szerint ez a dátum nagyon késői. Úgy gondolja, hogy előzetes
tájékoztatást is kellene kérni.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 105/2019. (VII. 3.) határozata
együttműködési megállapodás megkötéséről Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség
között
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között
együttműködési
megállapodás
megkötésére”
tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek tárgyalásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzététele
(136. számú közgyűlése előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A képesítési és egyéb feltételek között szerepel a vezetői
gyakorlat. Ez igazából bármilyen vezetői gyakorlatot magába foglalhat véleménye szerint,
akár egy iskolai könyvtár vezetését is. Máskülönben egy beosztott könyvtárosból sem lehetne
vezető, mert különben sosem lenne vezetői tapasztalata.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A vonatkozó jogszabály alapján a megyei hatókörű
városi könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízás időpontjában vezetői
gyakorlattal is rendelkeznie kell.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A megfogalmazott feltételek mindegyike kötelező?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen. Az előnyként feltűntetett kötelezettséget
pedig a megbízást követő két éven belül kell megszerezni, ha nem rendelkezik vele a
megbízott személy.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A határidők érdekelnék. Január elsejével ki kell nevezni az
új igazgatót.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen. A jelenlegi vezető megbízása december 31el megszűnik. A határidőknél nagyon komoly meghatározások vannak. A pályázat benyújtását
követő 21 napon belül kell hozni egy szakmai bírálatot. Ezen kívül van egy 30 napos határidő,
ugyanis az előzetes véleményt meg kell küldeni a minisztériumnak, és előzetes egyetértést is
kell kérni. A minisztériumnak 30 napja van arra, hogy reagáljon.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ha nem reagál a minisztérium, akkor elfogadottnak kell
tekinteni?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen, de a minisztérium általában szokott reagálni
a megkeresésre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztés második mellékletében lát olyan határidőt,
amely október végére vonatkozik, és amelynél ő is meg van nevezve felelősként. Nem jelent
ez problémát? Ugyanis nem lehet tudni, hogy milyen eredményt hoz a választás.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az ütemterv csak belső használatra kell, de átírja
titulusra.
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 106/2019. (VII. 3.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár vezetői megbízására
vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár vezetői
megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
Javaslat a Civil Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
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Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Az előterjesztést
annyival egészíti ki, hogy elmondja, hogy kiosztásra került egy táblázat, amely a végleges
javaslatot tartalmazza, és amely eltér a korábban kiküldött javaslattól. A Szekszárdi Civil
Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) is megküldte a javaslatát a pályázatok elbírálásával
kapcsolatban.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megkérdezi a Kerekasztal elnökét, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést?
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Elmondja, hogy tegnap volt a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság ülése, hol felvetődött, hogy a beruházások kapcsán 10-15 millió forintos
többletköltségek keletkeznek, míg itt 10-15 ezer forinton vitatkoznak. Ezzel az
aránytalanságot szerette volna érzékeltetni. Igazságot sose lehet tenni. Majnay Gábor és
Losonczyné Csuprik Erika is jelezte neki, hogy sok hiányos pályázat érkezett be. Minden évben
megszervezik a városi civil fórumot, és azt szeretné, ha ezen a fórumon Gábor vagy Erika részt
venne, és beszélne erről az egész pályázati rendszerről és a feltételekről. Így a következő
évben lenne egy hivatkozási alapjuk, és a nem megfelelő pályázatokat el lehetne utasítani.
Nagyon örül annak, hogy 66 pályázat is érkezett, de kell tenni valamit annak érdekében, hogy
a jövőben a pályázatok ne legyenek hiányosak. Szükséges a szigorítás.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nagyon örül annak, hogy a Kerekasztal elnöke szerint is
kellene szigorítani.
dr. Molnár Kata jegyző: Szeretné megköszönni a javaslatot. Elmondja, hogy volt egy belső
ellenőrzés, amelynek keretében szúrópróba szerűen nézték meg egy-egy civil szervezet
elszámolását, és ellenőrizték az egész folyamatot. Nagyon sok hibára derült fény, így ekkor
változtattak egy kicsit a metóduson. Ekkor készítettek egy írásos tájékoztatót is. Véleménye
szerint ezt a folyamatot meg lehetne ismételni. Az írásbeli tájékoztatóban nem nevesítették
a civil szervezeteket, csak a felmerült problémákat írták le. Fel tudja ajánlani, hogy a
következő évi belső ellenőrzésnél sor kerüljön erre az ellenőrzésre ismételten. Az
önkormányzat pályázati rendszere és az elszámolás más pályázatokhoz képest jóval
egyszerűbb. Tekintettel arra, hogy közpénzekről van szó, az önkormányzatot ellenőrzi az
Állami Számvevőszék ezzel kapcsolatban. Jó lenne, ha sikerülne bevezetni az elektronikus
kapcsolattartást is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szeretné megköszönni Losonczyné Csuprik Erika munkáját.
Javasolja, hogy a bizottság a kiosztásra került javaslatot fogadja el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a kiosztásra került javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 107/2019. (VII. 3.) határozata
a Civil Keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. a határozat melléklete szerint nyújt támogatást a 2019. évi
Civil Keret terhére összesen 4.660.000,- Ft értékben;
Határidő:
Felelős:

2019. július 3.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. július 31. és 2019. augusztus 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapítványok által
benyújtott pályázatokat összesen 1.340.000,- Ft értékben
szíveskedjen támogatni az alábbiak szerint:
Sorszám

1.

2.

3.

Alapítvány neve/Támogatandó cél

I.Béla Alapítvány
- Működés (presenter, irodaszerek,
nyomtatványok beszerzése,
könyvelési díj, számlavezetési díj,
hirdetési és reklámköltség,
útiköltség,) Eszközbeszerzés
(sporteszközök, főzőeszközök)
Chance á Tolna – Esélyt Tolnának
Alapítvány
- Működés (könyvelési díj,
adminisztráció, internet, honlap,
telefon, posta költségek)
Egészségért Alapítvány
- Működés (irodatechnikai
eszközök, nyomtatványok
beszerzése, banki-, könyvelési
költség, napilap előfizetés, internet,
telefon, postaköltség, útiköltség)

2019. évi
támogatás a
Civil Keretből
50.000,- Ft

50.000,- Ft

80.000,- Ft
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Eszközbeszerzés (számítástecnikai,
telefon, nyomtató kiegészítők)
Eszterlánc Alapítvány
- Működés (könyvelői díj,
adminisztrációs költségek,
irodaszerek, bankköltség, honlap
fenntartása, szakmai nap
vendéglátás)
Gyöngysor Alapítvány
- Működés (számítástechnikai
eszközök javítása, nyomtató
patronok, irodaszerek, könyvelési
díj, kommunikációs költség: posta,
telefon, internetköltség, honlap
fenntartása, útiköltség)
"JASZLICE"Családsegítő Közhasznú
Alapítvány - Működés (könyvelői
díj)
Kadarka Utcai Óvodásokért OktatásiNevelési Alapítvány
- Működés (adminisztrációs
költségek, könyvelői díj)
Kék Madár Alapítvány
- Működés (Ingatlan üzemeltetés –
bérleti, üzemeltetési, közüzemi díj)
"Méltósággal az út végén" Hospice
Alapítvány Szekszárd - Működés
(könyvelési díj, hirdetések,
meghívók) - Eszközbeszerzés
(lázmérő, vérnyomásmérő, WC
magasító, speciális párnák)
Nyitott Világ Alapítvány
- Működés (adminisztrációkönyvelési díj)
"Segíts rajtam" Hátrányos
Helyzetűekért Alapítvány - Működés
(informatikai eszközök javítása,
tintapatron, irodaszer,
nyomtatvány, marketing
kiadványok, posta, telefon, internet
költségek, könyvelői díj)
Eszközbeszerzés (nyomtató,
monitor)
Sportélmény Alapítvány
- Működés (könyvelési díj,
tintapatron, irodaszer)

60.000,- Ft

50.000,- Ft

50.000,- Ft

60.000,- Ft

150.000,- Ft

140.000,- Ft

100.000,- Ft

150.000,- Ft

50.000,- Ft
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Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari
100.000,- Ft
13.
Alapítvány
-Működés (telefon költségek,
megbízási díj tanároknak, könyvelői
díj)
Szekszárdi Kamarazenakar
150.000,- Ft
14.
Alapítvány Működés (informatikai
eszközök karbantartása, irodaszer,
könyvelési díj, bank költségek,
gépkocsi használat, megbízási díj,
hangszertartozékok vásárlása,
javítása)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
100.000,- Ft
- Működés (ingatlan üzemeltetési
15.
beszerzések: pl. szemeteszsák,
szórósó, tisztítószerek, számítógép
javítása, irodaszer, internet, posta,
telefon költsége, utazási költség
étkezési költség)
Összesen:
1.340.000,- Ft
Határidő: 2019. július 4.
Felelős:
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
8. napirendi pont:
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(a 69. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: 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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 108/2019. (VII. 3.) határozata
a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. a Tartalék Kerete terhére a Szekszárd-Újvárosi Római
Katolikus Társaskör XXIV. Szüreti Rendezvényét 250.000
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forinttal támogatja, amely összeg a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság keretéről kerül átcsoportosításra;
Határidő:
Felelős:

2019. július 03.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okirat
elkészítésére és a támogatási összeg átutalására;
Határidő:
Felelős:

2019. július 31.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a polgármestert a támogató okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. július 31.
Ács Rezső polgármester

9. napirendi pont:
Art Contatct Mozgásszínház kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: A Humán Bizottság
a 55/2018. (IV.23.) számú határozata szerint 110.000.- Ft támogatásban részesítette az Art
Contact Mozgásszínházat a 2018. évi Kiemelkedő Művészeti Együttesek Támogatási Kerete
terhére. Az együttes a költségek elszámolásában módosítást kérvényezett, és azzal a kéréssel
fordult a Humán Bizottsághoz, hogy a tervezett költségvetés:
- A1 pontja alatt szereplő 5000,- Ft-ot (ingatlan üzemeltetési költség),
- az A4 pontja alatt szereplő összegből 2.120,- Ft-ot (adminisztrációs költség)
- az A9 pontja alatt szereplő összegből 7.869,- Ft-ot (élelmiszer költség)
- és az A11 pontja alatt szereplő 35.000.- Ft-ot (Egyéb költségek)
a C1- 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök - 40.000.- Ft-os összegével összevonva számolhassák
el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a kérelem támogatására vonatkozó javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 109/2019. (VII. 3.) határozata
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Art Contact Mozgásszínház 2018. évi Kiemelkedő Művészeti
Együtteseknek megítélt támogatási összeg felhasználásának
módosítására
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 az Art Contact Mozgásszínház kérelmére támogatja, hogy
a 2018. évi Kiemelkedő Művészeti Együttesek Támogatási
Keretre kapott összeg tervezett költségvetésének:
- A1 pontja alatt szereplő 5000,- Ft-ot (ingatlan üzemeltetési
költség),
- az A4 pontja alatt szereplő összegből 2.120,- Ft-ot
(adminisztrációs költség)
- az A9 pontja alatt szereplő összegből 7.869,- Ft-ot (élelmiszer
költség)
- és az A11 pontja alatt szereplő 35.000.- Ft-ot (Egyéb költségek)
átcsoportosítsa a C1 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök sorba.
Határidő:
Felelős:

2019. július 3.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 9 óra 24 perckor berekeszti.
K.m.f.

Takács Zoltán
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
Ellenjegyezte:

dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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