SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 125-7/2015.

JEGYZİKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2015. március 30-án (hétfı) 9 órakor a Szekszárdi Sportközpontban (Szekszárd, Keselyősi út 3.)
megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Dr. Máté István,
Pap Máté,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria,
Nepp Péter és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradt:

Zaják Rita bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelentek:
Polgármesteri Hivatal részérıl:

A jegyzı megbízásából:
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részérıl:

Meghívott:

Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Majnay Gábor osztályvezetı,
dr. Horváth Annamária oktatási referens,
dr. Aradi Péter jogi referens, jegyzıkönyvvezetı,
Kerekes László képviselı és
Szabó Balázs képviselı.
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetıje

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolta, hogy a bizottság jegyzıkönyv-hitelesítınek Dr. Faludiné Uzsoki Valériát válassza meg.
A bizottság 6 igen szavazattal Dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzıkönyvhitelesítınek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök javasolta, hogy elsı napirendi pont elıtt Csillag Balázs igazgató
körbevezetésével tekintsék meg a Sportközpontban megvalósult fejlesztéseket. Az elnök szavazásra
teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi mőködése és
2015. évi terveinek bemutatása
(15elot34 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
2. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2015. évi bizottsági keretének felosztása
(15elot30 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
3. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2015. évi Sportkeretének felosztása
(15elot31 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
4. napirendi pont:
2015. évi mőködési támogatások – Sportegyesületek támogatási keret – felosztása
(15elot32. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
2015. évi sportrendezvények támogatása a Sportrendezvények keret terhére
(15elot33. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

1. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi mőködése és
2015. évi terveinek bemutatása
(15elot34 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs igazgató
Csillag Balázs igazgató: A beszámoló elkészítése óta sok minden változott. A vízilabda szakosztály
mőködtetésre vonatkozólag változni fognak a pályázati feltételek. Szeretnék a Sportközpontnak a teljes kommunikációját megújítani. A weboldalukat és lógójukat már sikerült megújítani. Szeretné piaci
alapokra helyezni a létesítmény üzemeltetést. Pénzügyi és sportszakmai szempontokból is érdemes
megreformálni a sportcentrum mőködését. Egyszerőbb és objektívebb sportfinanszírozási koncepciót
dolgoznak majd ki.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Vannak olyan példák, amiket meg lehetne említeni, ahol
jól mőködik ez az átszervezés?
Csillag Balázs igazgató: Kiemelte Pécs, Kecskemét, Eger és Debrecen városát, ahol jól mőködnek az
átszervezés után a sportközpontok. Ellenpéldaként hozta fel Szegedet, ahol az önkormányzat megtagadta az ingyenes létesítményhasználatot. Általános irányban a sportközpontok szabályozása vagy
szakosztályi szinten vagy sportiskolai rendszer létrehozásával történik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Beszámoló 9. oldalán, a Tolna Megyei Rendırkapitányság mekkora díjat fizet a heti egy óra teremhasználatért?
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Csillag Balázs igazgató: Körülbelül az önköltségi árat fizetik meg. A rendvédelmi szerveknek van
egy kötelezı sport óraszáma, amit havi szinten hozniuk kell, de van erre egy központi keretük.
Korábban elkészített önköltség számítási szabályzat alapján állapították meg a teremdíjaikat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Beszámoló 11. oldalán, a táblázatban szereplı egyesületek „természetbeni” támogatás összege egyszer 30 millió és 14 millió, ha ezt hozzáadjuk a 20 milliós támogatáshoz, akkor már 64 millió forint az összköltségvetésbıl a támogatási arány.
Csillag Balázs igazgató: Ezt minden évben adatszolgáltatás kapcsán a Hivatalnak megküldik. Számviteli szabályzat szerint ezek az összegek térítésmentes juttatásnak számítanak.
Javasolta, hogy azt a 35 milliós összeget, amit 12 részletben kapnak az Önkormányzattól feladatellátásra, rakják inkább a Bizottság keretébe, adják oda az egyesületeknek „felcímkézve” és az egyesületek fizessék be nekik és már nem térítésmentes a létesítményhasználat.
Idei évtıl már a focisták is fognak terembérleti díjat fizetni a számukra adott társasági adó kedvezménybıl.
Kerekes László képviselı: Dicsérı szavakkal illette az igazgató tevékenységét. Kérte a Bizottságot,
hogy a késıbbiekben legyenek tisztázottak azok a viszonyok, hogy ki miért és hogyan bérelhessen
használatra pályákat, termeket.
Kérdezte, hogy a Kft. üzemelteti az élményfürdıt is?
Csillag Balázs igazgató: A fürdı, a jégpálya és az uszoda üzemeltetése pénzügyileg a Víz- és Csatornamő Kft.-hez tartozik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámoló 7. oldalán említett Klebesberg Intézményfenntartó
Központtal kötendı szerzıdés aláírása megtörtént?
Csillag Balázs igazgató: Tankerületi Igazgató Úrral sikerült megállapodni abban, hogy az aláírt szerzıdés visszaérkezése elıtt már biztosítják a szolgáltatást és teremhasználatot az intézményeknek. Március 8.-i lejáratú határidıvel kiadták a szeptembertıl decemberig szóló számlákat havi bontásban.
Várhatóan április 8. után kezdenek el fizetni, a szerzıdés visszaérkezik remélhetıleg hamarosan. Az
iskolákkal az együttmőködés jó, a napi menettel nincs gond.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 48/2015. (III. 30.) határozata
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit
Kft. 2014. évi mőködése és 2015. évi terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú
Nonprofit Kft. 2014. évrıl szóló szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság köszönetét fejezi ki Csillag Balázs igazgató úrnak és a
Sportközpont dolgozóinak a 2014. évben végzett színvonalas munkáért és a 2015. évi tervek megvalósításához sok sikert kíván.
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Határidı:
Felelıs:

2015. március 30.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

2. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2015. évi bizottsági keretének felosztása
(15elot30 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tavalyi összeget idén is megkapták, és az elızı évek gyakorlatához hasonlóan osztották fel.
Majnay Gábor osztályvezetı: Taralék keret tavaly nem került felhasználásra mind ezért, az év folyamán átcsoportosításra került, ezért magasabb most tartalék keret összege.
Kerekes László képviselı: Felvette a sportkeretben foglalt támogatás összegének emelésének lehetıségét. Szeretné kérni, hogy a Bizottság kezdeményezze a sportkeret összegének emelését.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Korábban tárgyalt napirendi pontnál említett támogatás összege
valójában 64 millió forint, nem az itt szereplı 20 millió. Ahhoz, hogy emelni lehessen az összeget,
meg kell mondani, hogy honnan vegyék el az emelésre szánt összeget és ezt jelen helyzetben a Bizottság nem tudja megmondani. Kér mindenkit, hogy járjanak utána az információknak, így elkerülve a
téves kijelentéseket. Mindig hallgattassék meg a másik fél is.
Csillag Balázs igazgató: A sporton belül van egy elfogadott hüvelykujj szabály, ami azt jelenti, hogy
itthon, Magyarországon az önkormányzat teljes költségvetésének 1%-át kellene fordítani a sportra.
Külföldön ez a szám 2-3%. Ha számításai helyesek a város ezt az 1%-ot rá is költi a sport támogatására. Ezért is kell a kommunikáción javítania, hogy ez eljusson mindenkihez.
Kerekes László képviselı: Konkretizálva az egyesületi támogatásról beszélt. Az egyesületnek szánt
segítség, támogatás az a 20 millió forint nagyon kevés.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A támogatás nagyságánál, amikor más városokat veszünk alapul,
akkor számolni kell sportegyesületek és civil szervezetek számával, mert ez a szám más-más az egyes
városokban. Megjegyezte, hogy vannak átfedések is a támogatási pénzeknél.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 49/2015. (III. 30.) határozata
A Humán Bizottság 2015. évi bizottsági keretének felosztása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi költségvetésérıl szóló 10/2015. (III.4.) önkormányzati rendeletében (1. sz. melléklet) elkülönített Humán Bizottsági Keretet az
alábbiak szerint osztja fel:
I. Sportkeret:
II. Ifjúsági Keret

20. 600 eFt
2. 700 eFt
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III. Civil Keret

6. 000 eFt

IV. Kulturális támogatási keret

1. 100 eFt

V. Mecénás Tehetséggondozó támogatási keret

3. 500 eFt

VI. Kiemelkedı Mővészeti Együttesek

4. 000 eFt

VII. Nevelési intézmények szakmai- tanügyigazgatási ellenırzéséhez
kapcsolódó kiadások
700 eFt
VIII. Tartalék keret
Összesen:

Határidı:
Felelıs:

3. 400 eFt
42. 000 eFt

2015. március 30.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

3. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2015. évi Sportkeretének felosztása
(15elot31 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: A sportegyesületek mőködési támogatási keretét megemelték a pályázható szabadidı és diáksport keret terhére. Eredményességi keretbıl 1 millió forintot
átcsoportosítottak a mőködési célú keretbe. Szeretné kérni a Bizottságot, hogy az eredményességi
keretet úgy ossza fel idén, hogy a sportolók köszöntésére és díjazására fordítsa.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 50/2015. (III. 30.) határozata
A Humán Bizottság 2015. évi Sportkeretének felosztása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Sportkeretet az alábbiak szerint osztja fel:
Sportkeret:

20. 600 eFt

1. Sportegyesületek mőködési támogatási keret
12. 000 eFt
2. Szabadidı és Diáksport Keret
5. 000 eFt
3. Sportrendezvények Keret
1. 900 eFt
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4. Eredményességi Keret
1. 000 eFt
5. Sportcélú Tartalékkeret
700 eFt
Határidı:
Felelıs:

2015. március 30.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

4. napirendi pont:
2015. évi mőködési támogatások – Sportegyesületek támogatási keret – felosztása
(15elot32. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Mőködési célú támogatásokat automatikusan kapják a
sportegyesületek. A kosárlabda egyesület azért nem került be a táblázatba, mivel a költségvetési soron
ık kapnak támogatást, amit teljes egészében megkapnak. UFC-nél azért írtak 1 millió forinttal kevesebbet, mivel a Közgyőlés megszavazta a felújítást.
Sportközponttól érkezett be támogatási kérelem a szakosztályokra vonatkozólag, javaslatuk 500-500
ezer forint támogatás adása.
Tavalyi évben a Gemenc Judo Klub nagyon szép eredményeket ért el, ezért emelték meg a támogatás
összegét.
A két íjász egyesülettel elızetes szóbeli egyeztetés követıen megállapítható, hogy mivel érdekeik
egyeznek, így hajlanak az egyesülésre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 51/2015. (III. 30.) határozata
2015. évi mőködési támogatások – Sportegyesületek támogatási
keret – felosztása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a szekszárdi székhelyő sportegyesületek részére mőködési célra az 1. számú mellékletben meghatározott támogatásokat
ítéli meg.
2. A bizottság 1.000.000 Ft összeget a Mőködési célú Tartalékkeretre,
400.000 Ft összeget pedig a Sportcélú Tartalékkeretre csoportosít át.
3. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások elkészítésére és a támogatási összegek átutalására.

Határidı:
Felelıs:

2015. március 30.
2. pont tekintetében: 2015. április 30.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı
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5. napirendi pont:
2015. évi sportrendezvények támogatása a Sportrendezvények keret terhére
(15elot33. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Gemenci Nagydíj támogatására 1 millió forintot szántak, valamint kérik a polgármestert, hogy amennyiben tud, járjon közre a rendırségnél, hogy a biztosítás költségeit valamelyest csökkentsék.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 52/2015. (III. 30.) határozata
2015. évi sportrendezvények támogatása a Sportrendezvények
keret terhére
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a szekszárdi egyesületek által szervezett nagy sportrendezvények szervezését az alábbiak szerint támogatja:
Sportkeret
megnevezése

Támogatásban részesülı egyesület
neve

Rendezvény
megnevezése

2015. évi megítélt támogatás

Sportrendezvények Keret
1.

2.

Gemenci Nagydíjért
és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány
Kadarka Futóegyesület

41. Gemenci
Nagydíj
6.Borvidék
Félmaraton

1.000.000 Ft

600.000 Ft

2. A bizottság 300.000 Ft összeget átcsoportosít a Sportrendezvények
Tartalékkeretre.
3. A bizottság a Gemenci Nagydíj és a Tehetséges Kerékpárosokért
Közhasznú Alapítvány által rendezett 41. Gemenci Nagydíj szervezési költségeit 1.000.000 Ft összeggel javasolja támogatni a közgyőlésnek.
4. A bizottság felkéri Ács Rezsı polgármestert, hogy a 41. Gemenci
Nagydíj szervezését segítse azzal, hogy a Városi Rendırkapitányság
vezetıjével egyeztessen a rendezvény útvonal biztosítási költségeivel
kapcsolatban.
5. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások elkészítésére és a támogatási összegek átutalására.
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Határidı:
Felelıs:

2015. március 30.
2. pont tekintetében: 2015. április 30.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı

Maynai Gábor osztályvezetı: Kéri a Bizottságot két új napirendi pont felvételére és megtárgyalására.
Az elnök szavazásra teszi fel az új napirendekre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott.
6. napirendi pont:
Szakértıi munka díjazása
(15elot34. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Elıterjesztését nem kívánta kiegészíteni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 53/2015. (III. 30.) határozata
Szakértıi munka díjazása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2015. évi bizottsági Tartalék Keret terhére 50.000,Ft-ot biztosít háttértanulmány és szakértıi vélemény készítésére a
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (7100 Szekszárd, SzentGyörgyi Albert utca 6.) fenntartói jogának tervezett átadásával kapcsolatban.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szakértıvel kötendı
szerzıdés elkészítésére, a polgármestert pedig annak aláírására.
Határidı: 2015. március 30.
a 2. pont tekintetében: 2015. április 10.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
7. napirendi pont:
Alisca Taekwondo Klub támogatása
(15elot35. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: I. Béla Gimnáziumban tartják edzéseiket már lassan 2
éve és kérik a Bizottság segítségét, hogy heti egy óra plusz edzés idıt beiktathassanak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: 60 ezer forinttal támogatná az egyesületet, ami fedezi a heti egy
óra terembérlet díját a tanévben.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 54/2015. (III. 30.) határozata
Alisca Taekwondo Klub mőködésének támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a 2015. évi bizottsági Sportcélú Tartalékkeret terhére 60 000 ezer forint vissza nem térítendı támogatást nyújt az
Alisca Taekwondo Klub mőködésére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások elkészítésére és a támogatási összegek átutalására.
Határidı:

2015.március 30.
2. pont tekintetében: 2015. április 30.

Felelıs:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság rendkívüli ülését 11 órakor berekeszti.
K.m.f.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzıkönyv-hitelesítı:

Dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag

A jegyzıkönyvet készítette:

dr. Aradi Péter
jogi referens, jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyzem:

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
51/2015. (III. 30.) határozat 1. számú melléklete:
Sportkeret
megnevezése
Mőködési
költségekre
fordított keret
1.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Támogatásban részesülı
egyesület neve

Szekszárdi
Utánpótlásnevelı Futball
Club
Szekszárdi Fekete Gólyák
Kézilabda Club
Szekszárdi Sportközpont
Kiemelkedıen Közhasznú
Nonprofit Kft./jégkorong
szakosztály
Szekszárdi Sportközpont
Kiemelkedıen Közhasznú
Nonprofit Kft./vízilabda
szakosztály
Szekszárd Asztalitenisz
Club
OLC Trans Gemenc Judo
Club Egyesület
Szekszárdi Vízmő Sportegyesület
Szekszárd Városi Diáksport Egyesület
Szekszárdi Kajak-Kenu SE
Szekszárdi Atlétikai Klub
SE
Atlétikai Club Szekszárd
Tolnai Tájak Íjász Egyesület
Szekszárdi Kerékpáros
Sportegyesület
Szekszárdi Kerékpáros
Egyesület
Alisca Nyilai Íjász Egyesület

2015. évi megítélt
támogatás

1.000.000 Ft
2. 000. 000 Ft

500.000 Ft

500.000 Ft

900. 000 Ft
1.000.000 Ft
500. 000 Ft
600.000 Ft
900. 000 Ft
500. 000 Ft
500.000 Ft
500.000 Ft
400.000 Ft
400.000 Ft
400.000 Ft
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