SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/77-4/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2018. március 26-án (hétfőn) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Műszaki Tárgyalójában megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

dr. Máté István bizottsági tag
Zaják Rita bizottsági tag
Pap Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Kálóczi Andrea a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum titkára

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 dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 4 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szeretné rögzíteni a jegyzőkönyvben, hogy dr. Máté István
bizottsági tag jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, de a bizottság
határozatképtelensége esetén számíthatnak jelenlétére.
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Majnay Gábor osztályvezető: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy Asztalos Adrienn sport- és
ifjúsági referens anyai örömök elé néz, ezért április 1-jétől hosszabb időre távozik a hivatalból.
Feladatait távollétében Sipos Gergő látja el. Elmondja, hogy kiosztásra került egy költségvetési
táblázat, amely a 20. számú bizottsági előterjesztés további mellékletét képezi. Kéri, hogy a
bizottság a napirendi pont tárgyalása során vegye figyelembe ezt az anyagot is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot a sorrendváltoztatásra és a
kiegészítésre vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének
véleményezése
(24. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
2. napirendi pont:
Az óvodák továbbképzési programjainak felülvizsgálata, beiskolázási tervek
(18. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
3. napirendi pont:
Sport- és ifjúsági egyesületek 2017. évi sport- és ifjúsági keret pályázat elszámolásával
kapcsolatos módosítási kérelmek
(20. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
4. napirendi pont:
A 9. Borvidék Félmaraton megrendezésére vonatkozó támogatási kérelem
(21. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület telephelyének bérleti díjára vonatkozó támogatása
(22. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
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6. napirendi pont:
2018. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívása
(23. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
2018. évi „Sportkeret/Működési célú” keret pályázati felhívása
(26. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
2018. évi „Sportkeret/Sportrendezvények szervezése” keret pályázati felhívása
(27. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett kérelmek támogatására
(19. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
10. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
(25. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Kálóczi Andrea a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára
__________________________________________________________________
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének
véleményezése
(24. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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:

3
0326jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 29/2018. (III. 26.) határozata
a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeit érintő
átszervezésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága javasolja a közgyűlésnek, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4)
bekezdésében kapott véleményezési jogával élve – mint ingatlan
tulajdonos önkormányzat –
1. támogassa a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
maximálisan felvehető tanulólétszámának 500 főre történő
módosítását;
Határidő:
Felelős:

2018. március 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. támogassa a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és
Általános Iskola kollégiumi alapfeladatának bővülését a
köznevelésben tanulók externátusi nevelésével;
Határidő:
Felelős:

2018. március 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. támogassa a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolájának
számítógépes zene tanszakkal történő alapfeladat-bővítését,
valamint támogatja telephely létesítését a Szekszárdi I. Béla
Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolájában a
következő komolyzenei, népzenei tanszakokra vonatkozóan:
akkordikus, billentyűs, fafúvós, ütős, vonós és zeneismeret
tanszakok;
Határidő:
Felelős:

2018. március 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. támogassa a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény óvodai tagintézményének és
székhelyintézményének a Bezerédj utca 11-15. alatti
épületbe költöztetését, s a jelenleg ott működő
tagintézménynek székhelyintézménnyé válását, valamint
támogassa új elnevezését: Tolna Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és
Általános Iskola.
Határidő:

2018. március 26.
4
0326jkv

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Az óvodák továbbképzési programjainak felülvizsgálata, beiskolázási tervek
(18. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 30/2018. (III. 26.) határozata
az óvodák továbbképzési programjának felülvizsgálatáról,
beiskolázási tervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont
7. bekezdésének 1. alpontjában meghatározott átruházott
hatáskörében eljárva – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontja, továbbá a pedagógustovábbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés a)
pontja alapján –
1. a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten 2018/2019.
nevelési évi beiskolázási tervével egyetért;
Határidő:
Felelős:

2018. március 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2018/2019. nevelési évi
beiskolázási tervével egyetért;
Határidő:
Felelős:

2018. március 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az
érintetteknek.
Határidő:

2018. április 6.
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Felelős:

dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Sport- és ifjúsági egyesületek 2017. évi sport- és ifjúsági keret pályázat elszámolásával
kapcsolatos módosítási kérelmek
(20. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Az előterjesztést annyival szeretné kiegészíteni,
hogy a Fáklya Sportegyesület is benyújtott egy módosítás iránti kérelmet. Az egyesület
könyvelési tételt is szeretne elszámolni. Tekintettel arra, hogy az egyesület pályázata
működési célú volt, úgy gondolja, hogy a kérelem támogatható.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kötelező-e könyvelőt foglalkoztatni?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Nem. Van olyan egyesület, amelyik meg tudja
fizetni a könyvelőt, míg más egyesületnél van olyan tag, aki ért a könyveléshez.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Alapítványoknál sem kötelező?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ott sem.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja mind a négy kérelem támogatását.
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 31/2018. (III. 26.) határozata
a sport- és ifjúsági egyesületek 2017. évi sport- és ifjúsági keret
pályázat elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelmekről
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 határozat mellékletekben megjelölt civil szervezetek
kérelmére támogatja, hogy a 2017. évi sport- és ifjúsági keretből
elnyert összegek felhasználását az 1-4. melléklet szerint
módosítsák.
Határidő:
Felelős:

2018. március 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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4. napirendi pont:
A 9. Borvidék Félmaraton megrendezésére vonatkozó támogatási kérelem
(21. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A kérvényben volt konkrét összeg iránti kérelem?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Nem.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A rendezvény összköltsége meg lett meghatározva?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Nem.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Tavaly mekkora összegű támogatást nyújtott a
bizottság?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: 700.000 forintot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság az idei évben is 700.000 forinttal
támogassa a rendezvényt.
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 32/2018. (III. 26.) határozata
a 9. Borvidék Félmaraton megrendezésére vonatkozó
támogatási kérelemről
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 Borvidék Futóegyesület által szervezett 9. Borvidék
Félmaratont 700.000,- Ft összeggel támogatja a 2018. évi
Sportrendezvények Keret terhére.
Határidő:
Felelős:

2018. március 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a Borvidék Futóegyesület részére
készítse elő a támogatási megállapodást, valamint felhívja a
Gazdasági Igazgatóságot a támogatási összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület telephelyének bérleti díjára vonatkozó támogatása
(22. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Véleménye szerint ezt a 21.700 forintos összeget nem
kellene levonni az egyesület támogatásából, ezért arra tesz javaslatot, hogy a bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát a második pont nélkül fogadja el.
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 33/2018. (III. 26.) határozata
a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület telephelyének bérleti
díjára vonatkozó támogatásról
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. elrendeli Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
között létrejött bérleti szerződés alapján, hogy az
Igazgatóság által kiállított számla összegét, 21.700,- Ft
összeget a Gazdasági Igazgatóság kiegyenlítse a 2018. évi
Sportcélú Tartalékkeret terhére;
Határidő:
Felelős:

2018. március 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát az
összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2018. április 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
2018. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívása
(23. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Az Ifjúsági Keret pályázati felhívása a tavalyihoz
hasonlóan készült el. A tavaly kidolgozott pályázati rendszer alapul vételével egy apró
változtatást tartalmaz a pályázat. Ebben az évben ugyanis egy plusz programlehetőség is
megfogalmazásra került, tekintettel arra, hogy ez az év a családok éve lesz. Így olyan ifjúsági
programok szervezésére is lehetne támogatást kapni, amelyek kimondottan a családoknak
szólnak. A bizottság az elbírálásnál esetleg előnyben részesíthetné azokat a pályázatokat,
amelyek a családokról szólnak. Az útmutató befejező szakaszában látható egy értékelő
táblázat, amelyet minden pályázatnál pontonként kell alkalmazni. Ez a táblázat tartalmazza,
hogy a családi kategóriára való pályázás plusz pontot érhet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az Ifjúsági Keretre elkülönített összeg megegyezik a tavalyi
összeggel?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Igen. Elmondja, hogy tavaly nem lett felosztva
az egész összeg, mert nem érkezett annyi pályázat.
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 34/2018. (III. 26.) határozata
a 2018. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívásáról
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
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1. jóváhagyja a 2018. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívását az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2018. március 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás Szekszárdi Vasárnapban, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján való közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2018. április 6.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
2018. évi „Sportkeret/Működési célú” keret pályázati felhívása
(26. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ez a pályázati felhívás is a tavalyi évi mintájára
készült el. Nagy változtatások nem történtek. Elmondja, hogy a sportegyesületek jelezték,
hogy nagyon örülnek annak, hogy a bizottság a tavalyi évben úgy döntött, hogy külön lehet
pályázatot benyújtani működésre és rendezvényszervezésre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A pályázat benyújtására meddig van határidő?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Április 30-ig kell beadni a pályázatot. Ezt
követően a sport- és ifjúsági referensnek lesz öt napja arra, hogy hiánypótlási felhívást
küldjön. A pályázat végleges eredményhirdetése június 8. lesz. A pályázat beadását követően
30 napja van a bizottságnak az elbírálásra.
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 35/2018. (III. 26.) határozata
2018. évi „Sportkeret/ Működési célú” keret pályázati
felhívására
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
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1. jóváhagyja a 2018. évi „Sportkeret/ Működési célú” keret
pályázati felhívását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2018. március 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás Szekszárdi Vasárnapban, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján való közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2018. április 3.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
2018. évi „Sportkeret/Sportrendezvények szervezése” keret pályázati felhívása
(27. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ez a pályázati felhívás is a tavalyi alapján készült
el, azzal a kiegészítéssel, hogy a családok éve programkeretre tekintettel előnyben lesz
részesítve az a pályázat, amelyik ilyen jellegű programot tartalmaz.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A felhívás közzé lesz téve a város honlapján és a Szekszárdi
Vasárnapban is?
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A honlapra a teljes anyag felkerül. Az
ügyfélszolgálaton nyomtatott formában lesz megtalálható, a Szekszárdi Vasárnapban pedig
egy kivonat lesz olvasható. A felhívást ezen kívül a hivatal megküldi a sportegyesületeknek is,
valamint a Civil Információs Centrumon keresztül a civil szervezeteknek is.
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 36/2018. (III. 26.) határozata
2018. évi „Sportkeret/Sportrendezvények szervezése” keret
pályázati felhívására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
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pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a 2018. évi „Sportkeret/Sportrendezvények
szervezése” keret pályázati felhívását az előterjesztés
mellékletében foglalt tartalom szerint;
Határidő:
Felelős:

2018. március 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás Szekszárdi Vasárnapban, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján való közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2018. április 3.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett kérelmek támogatására
(19. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szekszárdi Közművelődési Kft. esetében teljes mértékben
helyt ad a kérelemnek, és javasolja a 80.000 forintos támogatás biztosítását. A Rákóczi
Szövetségnek a tavalyi évben is 60.000 forint összegű támogatást nyújtott a bizottság, ezért
erre az évre is ezt az összeget javasolja. Kindl Gábor kérelmét 100.000 forinttal támogatná. A
határon túli magyar lakta területeken adott koncerteket mindig kiemelten támogatja a
bizottság, ezért javasolja, hogy a Szekszárdi Gitár Egyesület Felvidéki koncertkörútjára a
bizottság 200.000 forint összegű támogatást biztosítson. Az egyesület kérelmet nyújtott be a
XI. Borok és Húrok rendezvény támogatására is. A bizottság tavaly 300.000 forinttal
támogatta a rendezvényt, ezért ebben az évben is erre az összegre tesz javaslatot. A
Szekszárdi Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány is két kérelmet nyújtott be.
Javasolja, hogy a bizottság a Garay Napok rendezvénysorozatot 100.000 forinttal, a Keszthelyi
Helikoni Ünnepségen való részvételt 200.000 forinttal támogassa. A Szekszárdi Ifjúsági
Gitárzenekari Alapítvány ünnepi hangversenyét 100.000 forinttal támogatná.
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 37/2018. (III. 26.) határozata
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beérkezett kérelmek támogatásáról Tartalék Keretből
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. a 2018. évi Tartalék Kerete terhére összesen 740.000,Ft összegben ítél meg támogatásokat a határozat 1.
számú melléklete szerint;
Határidő:
Felelős:

2018. március 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

2. az alapítványok által benyújtott pályázatokat - összesen
400.000,- Ft összegben – a határozat 2. számú melléklete
szerint javasolja támogatni a Közgyűlésnek;
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére és a támogatások
átutalására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 10. illetve május 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
(25. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Kálóczi Andrea a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
titkárát. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Szeretné megköszönni,
hogy a bizottság és a Közgyűlés is évről évre mindig megtárgyalja a Szekszárdi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) beszámolóját, kéréseit és pályázatait. Az előző évben
sikeresen lebonyolítottak egy városi szintű rendezvényt, amely külön pályázatból lett
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finanszírozva. A KEF-ben több olyan szociális, egészségügyi, esetleg kormányzati vagy
önkormányzati szerv tag is van, akik igénylik azt a fajta együttműködést, amelyet a KEF
szakmailag biztosít. Az előző évben intézményeken belüli programokra pályáztak, 2017-ben
viszont nagy, városi szintű programra, a prevenciós palettára. Az idei évben is gondolkodnak
egy palettában, valamint a többi intézménnyel összefogva további városi programokban is,
amelyeket viszont már az intézmények maguk fognak lebonyolítani. A prevenciós palettát
önkormányzati szervezéssel, de szakmai munka hozzáadásával valósították meg. Ez egy nagy
megmérettetés volt, de igény mutatkozik a folytatásra. 2016-ban rendezett a KEF egy városi
szintű konferenciát is, amelyen a prevenciós programok kerültek bemutatásra. Ennek a
konferenciának az előadás anyagát megjelentették egy kiadványban. Ebben a kiadványban
megmutatkozik, hogy Szekszárd városnak milyen humán erőforrása van. Elmondható, hogy
olyan szakember gárdája van a városnak, akik akár Pécsett vagy még nagyobb városokban is
megállnák a helyüket. Találkozott a paksi KEF képviselőivel is a rendezvényen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A pályázatok koordinálása hogyan történik?
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Majnay Gábor
osztályvezető és Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens koordinálta azokat a
pályázatokat, amelyre az önkormányzat pályázott. Az idei évtől viszont változás következik be
a pályázatok koordinálásában. A Stratégiai Tervezési Osztály látja majd el az adminisztratív és
a pénzügyi feladatokat, a szakmai részt pedig továbbra is a Humán Osztály végzi. Elmondja,
hogy jelenleg 12 aktív KEF szervezet működik. Nagyon örül annak, hogy nagyrészt a vezetők
vannak jelen a szervezetben. Ez azért is fontos, mert dönteni a vezető tud, valamint ezáltal az
is nyilvánvalóvá válik, hogy fontos kérdésről van szó, olyanról, amelyről vezetőnek kell
dönteni, nem pedig delegált személynek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámoló tartalmazza, hogy addiktológiai osztály
hiányában a Tolna Megyei Balassa János Kórház Pszichiátriai Osztálya fogadta a
szenvedélybeteg pácienseket. Van-e számadat arról, hogy ez éves szinten hány pácienst
érint?
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: 100 fölötti a létszám.
Ez egy aktív osztály, amelynek most van egy addiktológiai részlege alkoholbeteg számára. A
droghasználókat csak addig tudják az osztályon tartani, amíg a tünetek enyhülnek. Ezt
követően elbocsájtják a pácienseket. Ez után az illető vagy elmegy rehabilitációra, vagy pedig
tovább fogja használni a szert. Úgy tudja, hogy az osztályon önsegítő csoportok is működnek.
A főorvos asszony tudja, hogy itt nem csupán egészségügyi kérdésről van szó, hanem
kiegészítő terápiákra is szükség van.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámoló említ egy programot, amelybe 38 páciens lett
bevonva.
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Ez egy 2016. évi
pályázat, amely átnyúlt 2017-re.
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Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ez egy KAB pályázat volt, amely azért nem került
még lezárásra, mert a pénzügyi elszámolás nem lett még elfogadva. Ezen a pályázaton belül
valósult meg a prevenciós paletta is.
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: A stratégia
készítésekor a főorvos asszonytól is kért adatokat. Az osztály megyei szinten foglalkozik a
páciensekkel. Tamási nagyon a megyehatár szélén helyezkedik el. Az ottani drogbetegek nem
nagyon tudnak hova menni. Szekszárd messze van tőlük, ezért Siófokra járnak néha át.
Siófokon viszont nem olyan magas szintű az ellátás. A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság
elkezdett mozgolódni annak érdekében, hogy Tamásiban valaki felvállaljon alacsony küszöbű
ellátást. Ekkor kiderült, hogy nincs olyan szervezet, amely ezt el tudná látni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mit jelent a szülői címer készítése?
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Zsibrikről lett átvéve.
Egy technikáról van szó. A címer fel van osztva különböző részekre, és meg lehet határozni,
hogy honnan hová fejlődjön az ember. Múlt és jövő szerepel rajta. Ha egy hónap múlva
előveszi az ember a címert, akkor megláthatja, hogy hova jutott.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A különböző programokban részt vevő egyének
között vannak átfedések?
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: A hozzátartozók és a
pszichiátriai droghasználók között biztos, hogy nincs. Szekszárd kis város, ezért nincs sok
nappali ellátó. Ha több nappali ellátó lenne, akkor nyugodtan mehetnének a betegek a
programokra. Bár ezt most már központilag kiszűrték: aki az egyik ellátásban részt vesz, az
most már a másikban ütközés miatt nem vehet részt. Elmondja, hogy országosan jelentik a
betegeket. A hajléktalan ellátással szokott ütközés előfordulni, a pszichiátriai ellátással nem,
mert annak más a célja. A szociális, az egészségügyi és egyéb önsegítő programok viszont
kiegészítik egymást, így ezeknél a programoknál véleménye szerint fontos az átfedés. Van,
hogy mondaniuk kell a pácienseknek, hogy két azonos célú terápián egyszerre ne vegyenek
részt, mert akkor egyik terápiáról átviszik a problémát a másikra, és félő, hogy nem lesz
megoldva.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Alkohol problémákra is vannak programok, vagy
csak a drogra?
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Működik ilyen csoport
is a pszichiátrián, valamint a városban olyan helyen is, amely nem intézményi. A programok
részben prímér prevenciósak, részben már javallott prevenciósak. Ez azt jelenti, hogy már
kialakult a probléma, amelyet próbálnak megállítani. Ezen kívül vannak olyan programok is,
amelyek már a függőket kezelik. Nemrégiben volt egy országos KEF konferencián. Elmondja,
hogy Szekszárd a kicsi KEF-ek közé tartozik, de nagyon eredményes munkát végez.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A programot igénybe vevő személyek között a
droghasználók vagy az alkoholproblémával rendelkezők vannak nagyobb létszámban? Kik
azok, akik jobban felmérik ezt a helyzetet, és kérik a segítséget?
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Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Erre a kérdésre nehéz
választ adni, mert sokféle program van, valamint általában elmondható, hogy az egyik szer
hozza a másikat. Nagyon fontos a leállás. Nem mindegy ugyanis, hogy valaki serkentőről áll-e
le, mert ez nagyon sok esetben depresszióhoz vezethet, ami eredményezheti azt, hogy újra a
szerhez nyúl az illető.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az intézmények nyitottsága változott-e?
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Úgy gondolja, hogy
igen. A paletta nagyon jó tapasztalat volt erre. Nagyon örül annak is, hogy ma már nemcsak
pár KEF tag jön el a KEF ülésre, hanem mindig szép létszámmal jelennek meg a tagok. Sokat
jelent az is, ha az önkormányzat szervez egy programot. Ez ugyanis jó fényben tünteti fel a
rendezvényt, és több résztvevő jön el rá. Azt látja, hogy az iskolákban nemcsak a szerhasználat
a nagy probléma, hanem az ezt megelőző vagy ezt kísérő dolgok is, mint a deviancia. Nagyon
nehéz életcélt találni ezeknek a gyermekeknek. Ha nincs életcéljuk, akkor csak sodródnak és
sodrónak tovább. Nehéz empatikusnak lenni a fiatalokkal, pedig ez az egyik nyitja a
megoldásnak. A tapasztalat alapján azt el lehet mondani, hogy nagyon értékes tagjaivá válnak
a társadalomnak azok a személyek, akiknek sikerül a leállás.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Sokan vállnak segítővé közülük.
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: És egymást is segítik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a KEF eddig végzett munkáját, valamint 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 38/2018. (III. 26.) határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum munkájának tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a kábítószer probléma
visszaszorítására elfogadott stratégia 2017. évi teljesítésére
vonatkozó beszámolót;
Határidő:
Felelős:

2018. áprilisi 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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2. köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
tagjainak az eddig végzett munkájukért.
Határidő:
Felelős:

2018. március 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

További napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 9 óra 15 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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