SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/77-12/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2018. október 24-én (szerdán) 8 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag
Pap Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Alexandra Manea a Tolna Tájak Íjász Egyesület elnöke
Szabó Noémi a Kosárlabda Sport Club Szekszárd sport- és
szakmai igazgatója
Jámbor Attila a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület
elnöke
Piros László az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
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A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az
„Ifjúsági Unió Szekszárd 2018. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának
módosítása” tárgyú írásbeli előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság 5
igen szavazattal elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1. napirendi pont:
Javaslat a „Tanulj, hogy boldogulj!” ösztöndíj odaítélésére
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Rizsányi Ágota kuratóriumi elnök
2. napirendi pont:
A Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálása
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
NYILVÁNOS ÜLÉS:
3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Óvoda és bölcsőde fejlesztése
Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás
módosítására
(252. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratának módosítására
(248. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász
5. napirendi pont:
Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési
Karral kötendő háromoldalú együttműködési megállapodás megkötéséhez való
hozzájárulásra
(262. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelme
(250. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
7. napirendi pont
Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett kérelmek támogatására
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
8. napirendi pont:
Beszámoló az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
9. napirendi pont:
Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(251. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
10. napirendi pont:
Az óvodák 2018/2019. nevelési évre szóló munkatervei
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
11. napirendi pont:
Az óvodaépületek 2018. évi nyári kihasználtsága
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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12. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Tolnai Tájak Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Alexandra Manea a Tolna Tájak Íjász Egyesület elnöke
13. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Kosárlabda Sport Club Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Némedi Péter a Kosárlabda Sport Club Szekszárd elnöke
14. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Jámbor Attila a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület elnöke
15. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Nyilai Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Piros László az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke
16. napirendi pont:
A Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület 2018. évi Ifjúsági Keretből kapott
támogatási összeg felhasználásának módosítása
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
17. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. III. negyedév)
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
18. napirendi pont:
Ifjúsági Unió Szekszárd 2018. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg
felhasználásának módosítása
(írásbeli előterjesztés)
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Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
19. napirendi pont:
Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
feladatainak ellátásához
(268. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
__________________________________________________________
A bizottság 8 óra 01 perckor zárt ülésen folytatja munkáját, melyen meghozta 135136/2018. (X.24.) határozatait.
A bizottság a zárt ülés befejeztével- 8 óra 41 perckor- nyilvános ülésen folytatja munkáját
az elfogadott napirend szerint.
3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Óvoda és bölcsőde fejlesztése
Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás
módosítására
(252. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ennél a projektnél Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata a „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvánnyal közösen pályázott
konzorciumban. A pályázat benyújtásakor indikatív árajánlatok alapján állítják össze a
költségvetést. Miután a pályázat támogatásban részesül, a TOP-os pályázatoknál két
szakaszról lehet beszélni, egy projekt-előkészítési szakaszról és egy projekt-megvalósítási
szakaszról. A projekt-előkészítési szakaszban elkészülnek a műszaki tervek, a közbeszerzési
dokumentáció, kiválasztják a műszaki ellenőrt, és elindítják a közbeszerzési eljárást. Ebben a
szakaszban véglegesül a költségvetés. A TOP-os pályázatoknál itt zárul ez a szakasz, és ekkor
módosítják a támogatási szerződést. Ennél az előterjesztésnél is módosul a támogatási
szerződés. A támogatási szerződés módosításával párhuzamosan a konzorciumi
együttműködési megállapodást is módosítani kell. Ebbe a konzorciumi együttműködési
megállapodásba már önerő is belekerült, mert még a kivitelezési közbeszerzési eljárás
megindítása előtt a tervezői költségbecslés alapján látszott, hogy magasabb lesz a kivitelezési
összeg. A kivitelezési eljárás lezajlása után kapnak majd egy pontos, végleges összeget. Ezen
kívül még bankszámlát is kell módosítani, mert a kincstár előírta.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az aláírásra jogosultaknál olvassa Szilyné Simon Ágnes
nevét. Ő az a személy, aki a katolikus óvodában dolgozott? Ha igen, akkor hogyan került a
Jaszlicéhez?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ő az alapítvány elnöke.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 137/2018. (X. 24.) határozata
a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Óvoda és
bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt
keretében konzorciumi együttműködési megállapodás
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú „Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd
Szőlőhegyen”
című
projekt
keretében
konzorciumi
együttműködési
megállapodás
módosítására”
tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratának módosítására
(248. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: dr. Berka Fanni jogász távollétében
elmondja, hogy az előterjesztést ki kell egészíteni, mert időközben felmerült, hogy a
könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítását is át kellene vezetni az alapító okiratban.
Az alapító okirat 10.1 pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint kellene módosítani: „A
könyvvizsgáló megbízatása 2018. július hó 1. napjától 2020. június hó 30. napjáig szól.”
Csillagné Szántó Polixéna elnök: Megjegyzi, az alapító okirat módosításával kapcsolatos
előterjesztéseknél a bizottság korábban mindig megkapta az alapító okirat módosításáról
szóló tervezetet és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is. A
bizottság ezt szokta meg. Úgy jobban látható lenne, hogy mi módosul.
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Azt az ügyvédi iroda készíti el. Ami a
határozati javaslatban van, az kerül módosításra az alapító okiratban.
Csillagné Szántó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy az alapító
okiratnak a könyvvizsgáló megbízatásának idejét tartalmazó 10.1 pontjának utolsó mondata
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az alábbiak szerint módosuljon: „A Könyvvizsgáló megbízatása 2018. július hó 1. napjától
2020. június hó 30. napjáig szól.”
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 138/2018. (X. 24.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának
módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy az
alapító okiratnak a könyvvizsgáló megbízatásának idejét
tartalmazó 10.1 pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint
módosuljon:
„A könyvvizsgáló megbízatása 2018. július hó 1. napjától 2020
június hó 30. napjáig szól.”
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési
Karral kötendő háromoldalú együttműködési megállapodás megkötéséhez való
hozzájárulásra
(262. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 139/2018. (X. 24.) határozata
a
Pécsi
Tudományegyetem
Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karral kötendő
háromoldalú együttműködési megállapodás megkötéséhez
való hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat a Pécsi Tudományegyetem
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karral
kötendő
háromoldalú
együttműködési
megállapodás
megkötéséhez való hozzájárulásra” tárgyú előterjesztést a
Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelme
(250. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 140/2018. (X. 24.) határozata
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club
kérelme” tárgyú előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont
Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett kérelmek támogatására
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(89. 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: Javasolja a kérelmek támogatását. Javasolja, hogy a
bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Szekszárdi „Babits” Általános Iskoláért Alapítvány
által benyújtott kérelmet 100.000 forint értékben szíveskedjen támogatni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 141/2018. (X. 24.) határozata
Beérkezett kérelmek támogatásáról a Tartalék Keretből
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Közgyűlésének Humán Bizottsága

Önkormányzata

1. felhívja a Szekszárdi Közművelődési Kft-t, hogy Retkes
Tamás kiállításának költségeit biztosítsa a költségvetési
keretéből;
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

2. a 2018. évi Tartalék Kerete terhére összesen 250.000 Ft
értékben támogatja a Szekszárdi-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör XXIII. Szüreti Rendezvényét;
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatások
átutalására;
Határidő:

2018. november 15. illetve
december 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

Felelős:
9
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Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
4. javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Szekszárdi „Babits”
Általános Iskoláért Alapítvány által benyújtott kérelmet
100.000 Ft értékben szíveskedjen támogatni.
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Beszámoló az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 142/2018. (X. 24.) határozata
az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. A Keresztény Nevelésért Alapítványnak (a továbbiakban:
Alapítvány) az általános iskolai tanulók nyári napközbeni
felügyeletének ellátásáról szóló szakmai beszámolóját és
pénzügyi elszámolását elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a polgármesteri hivatal Gazdasági Igazgatóságának
vezetőjét, hogy a közgyűlés 166/2018. (V. 24.) határozata
alapján intézkedjen a feladatellátásra kötött megállapodás
és a pénzügyi elszámolás szerint Alapítványt még megillető
1.536.386,- Ft átutalásáról;
Határidő:

2018. november 15.
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Felelős:

dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. köszönetet mond Alapítványnak, valamint a nyári napközis
ellátásban közreműködő valamennyi pedagógusnak és
segítőnek a színvonalas feladatellátásért.
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(251. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 143/2018. (X. 24.) határozata
az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága „Az általános iskolák felvételi körzetének
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
Az óvodák 2018/2019. nevelési évre szóló munkatervei
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 144/2018. (X. 24.) határozata
az óvodák 2018/2019. nevelési évre szóló munkaterveiről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a közgyűlés Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete
1. melléklet 2. pont 7. bekezdésének 1. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának mint
fenntartónak a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében
kapott véleményezési jogával élve a
a) Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten,
b) Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
2018/2019. nevelési évre szóló munkatervét és az abban
foglaltakat támogatja;
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásra
vonatkozó társulási megállapodás II. fejezetének 4.4. pontja
alapján a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2018/2019.
nevelési évre szóló munkatervét véleményezte és az abban
foglaltakat támogatja;
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozatot küldje meg az
óvodák vezetőinek, illetve az óvodafenntartó társulás
társulási tanácsa elnökének.
Határidő:
Felelős:

2018. október 31.
dr. Molnár Kata jegyző

11. napirendi pont:
Az óvodaépületek 2018. évi nyári kihasználtsága
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nem érti, hogy az óvodában miért van szünet akkor, amikor
az iskolákban is.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Mert elfogadtatták a szülői munkaközösséggel.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 145/2018. (X. 24.) határozata
az óvodaépületek 2018. évi nyári kihasználtságáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az óvodák 2018. évi nyári kihasználtságáról
szóló tájékoztatót megköszöni és tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

12. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Tolnai Tájak Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Alexandra Manea a Tolna Tájak Íjász Egyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnökét. Megkérdezi,
hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Alexandra Manea, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke: Elmondja, hogy a jövő évi
világbajnokság az Egyesült Államokban lesz, így valószínű, hogy kevesebb versenyző tud majd
kiutazni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: 35 tagja van az egyesületnek. Milyen a kor szerinti
megoszlás?
Alexandra Manea, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke: Körülbelül 10 fő az utánpótlás
korosztály.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A többi pedig felnőtt?
Alexandra Manea, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke: Igen.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi az a csigás íj?
Alexandra Manea, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke: A modern technika csúcsvívmánya.
Két elliptikus csiga helyezkedik el a két kar végén, amelynek a segítségével sokkal
dinamikusabban repül ki a vessző. Elmondja, hogy ő is csigás íjjal lő. 52 fontot húz ki. Az ő
vesszője egy magyar tradicionális íjhoz képest nem 112 FPS-sel (feet per second) repül ki,
hanem 300-al.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi az a terep GP?
Alexandra Manea, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke: Egy versenysorozat. Elmondja, hogy
tavasszal valószínű, hogy tartanak majd nyílt napot.
dr. Máté István bizottsági tag: A nyílt napról szeretne tájékoztatást kapni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót, és további sikereket kíván az
egyesületnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 146/2018. (X. 24.) határozata
a Tolnai Tájak Íjász Egyesület 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
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

Tolnai

Tájak

Íjász

Egyesület

szakmai

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. október 24.
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:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

13. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Kosárlabda Sport Club Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Némedi Péter a Kosárlabda Sport Club Szekszárd elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Kosárlabda Sport Club Szekszárd sport és
szakmai igazgatóját. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd sport- és szakmai igazgatója: Elmondja,
hogy a napokban hirdették ki a magyar női felnőtt válogatott szűkített keretét, amelybe
meghívást kapott három fiatal játékosuk, Studer Ágnes, Gereben Lívia és Kiss Virág
személyében. Elmondja, hogy az oroszok és az albánok ellen játszanak majd. Elmondja, hogy
idén sem az Euroligában, hanem az Európa Kupában játszik a csapat. A költségvetést
tekintetve ez a bajnokság kedvezőbb a csapatra nézve. Tudni kell, hogy Európában nagyon
fejlődik a női kosárlabda, már az Európa Kupához is folyamatosan selejtezőket vívnak a
csapatok. Összesen 40 csapat szerepel az Európa Kupában, míg az Euroligában Európa 18 top
csapata. Nem bánja, hogy nem az orosz sztárcsapatot látják ma este vendégül. Tudni kell erről
a csapatról, hogy magángéppel repülnek a mérkőzésekre. Ez abszolút nem az ő csapatuk
szintje, és örülni kell annak, hogy Magyarországon egy csapat, a Sopron elő tudja ezt
teremteni. Ma este a Celje ellen játsszák az első mérkőzésüket az Európa Kupában. Elmondja,
hogy nem lesz egyszerű a helyzetük, mert a két legjobb légiósuk sérült. Az egyik légiósnak
Achilles problémái vannak, ami elég komoly sérülésnek látszik, ugyanis nem akut, hanem
krónikus. A másik légiósuknak a combjában van egy kis húzódás.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi van olyankor, amikor a légiós lebetegszik?
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd sport- és szakmai igazgatója: Ilyenkor nagy
bajban vannak. Fizetni ugyanúgy kell neki. Most felveszik a kapcsolatot a játékos
menedzserével. Valószínű, hogy játékos cserére fog sor kerülni. Most jelenleg 10 játékosuk
van, így a magyar fiatalokra nagy szerep fog este hárulni. A Celje egy nagyon jó csapat,
fiatalokra épít, akik mind 184 centiméter felettiek. Már az irányítójuk is 184 centiméter
magas, és játszik az U20-as válogatottban. Ezen kívül van két amerikai centerük is. Javasolja a
bizottság tagjainak, hogy látogassanak ki este a meccsre, mert nagyon izgalmasnak ígérkezik.
Szombaton pedig a magyar bajnokot, a Sopront fogadják.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány órakor lesz az a meccs szombaton?

15
1024jkv

Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd sport- és szakmai igazgatója: Délután
ötkor. Ha csak utánpótlás csapatuk lenne, akkor anyagi szempontból minden tökéletes lenne,
mert szerencsére a TAO vonatkozásában a szövetség nagyon lojális velük, és általában mindig
megszavazza azt az összeget, amit szeretnének. Tavaly ilyenkor szintén így nézett ki az anyagi
helyzetük. Nagyon bíznak abban, hogy az erőművet sikerül visszaszerezniük szponzornak. Az
utánpótlás csapatok szinte mindig bejutnak a nyolcas döntőbe. Az ovikosár programmal az
alsó tagozatban elég keményen megvetette a lábát az egyesület. A Baka Iskolába nagyon
sokáig csak női kézilabda edzéseket lehetett tartani. Most már ebben is iskolában is
tarthatnak edzéseket, jelenleg 18 kisgyerekkel, Fekete Eszter irányításával. Ez igazából az
ovikosár hozadéka, aki ugyanis az oviban próbálkozott ezzel a labdajátékkal, az a kézilabda
helyett a kosárlabdát választja. Szakmailag tudja, hogy megkérdőjelezhető az ovikosár, mert
igazából nyolc-tíz éves korban kellene kezdeni a kosárlabda oktatását, de a Bartina és a női
kézilabda is ugyanazokra a gyermekekre pályázik. Elmondja, hogy minden oviban jelen vannak
heti egyszer, 45 percben. Így most már minden iskolában 10-15 kislány kosárlabdázik, amely
egyesületi szinten ad egyfajta biztonságot. Ha minőséget annyira nem is, de mennyiséget
igen. Elmondja, hogy a 2003-as korosztályban sok tehetséges játékos van, de ők a felnőttek
játékához kicsit még fiatalok.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A klub eredményessége is sokat számít abban, hogy ilyen
sokan választják a kosárlabdát sportnak.
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd sport- és szakmai igazgatója: igen, de ezt a
szintet nagyon nehéz szakmai és pénzügyi szempontból is fenntartani. A magyar játékosokat
is egyre nehezebb megtartani, mert Győrben, Miskolcon és Sopronban olyan bérek vannak,
amelyek lassan kezdik megközelíteni a női kézilabdások bérezését. Studer Ági valószínű, hogy
azért játszik még a Szekszárd csapatában, mert egyszerű felsőnánai családból származik. Egy
ilyen szintű játékos Európában körülbelül nettó kétmillió forintot keres. A látványcsapatsportoknál a focival lehet a legjobban keresni, utána a kézilabdával. Ezt követi a hoki és
a kosár. A legolcsóbb pedig a röplabda. Elmondja, hogy a kosárlabdában megindult az
eredményesség, ugyanis minden utánpótlás válogatott vagy éremmel, vagy pontszerző
hellyel tért haza a nemzetközi versenyekről. Korábban inkább a B divízióban játszottak a
csapatok. Ez nagyon érződik a magyar kosárlabda helyzetén, ugyanis nagyon erős lett a honi
bajnokság, és nagyon kiélezett küzdelmekre lehet számítani.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót, és további sikereket kíván az
egyesületnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 147/2018. (X. 24.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról
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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 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

14. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Jámbor Attila a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület elnökét.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Jámbor Attila, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület elnöke: Az egyéni sport teljesen más,
mint a csapatsport. Nyilván nem lehet a kettőt összehasonlítani. Most már kicsit javult a
helyzet, ugyanis kiemelt sport lett a kajak-kenu is. Az egyesület működése nem egyszerű.
infrastrukturális szempontból rengeteget fejlődtek, és még fognak is. Most már 99 százalék,
hogy megépül a Sió partján a turisztikai központ, amely egyrészt a kajakosokat is fogja
szolgálni, másrészt pedig nyitni fog a szabadidő sport felé is. Gyakorlatilag naponta keresik
meg őt emberek Szekszárdról és térségéből azzal, hogy szívesen kajakoznának. A probléma a
humán erőforrással lesz. A működés teljesen más náluk, mint egy labdajátéknál. Elmondja,
hogy náluk nincs társasági adó. Gyermeklétszámot illetően nem panaszkodhatnak, ugyanis
beindították a kajak suli programot. Ennyi gyerek még sosem volt tagja az egyesületnek.
Annak örülne a legjobban, ha a saját növendékeik közül kerülnének ki az edzők. Többen
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jelentkeztek a testnevelési főiskolára, és szívesen maradnának Szekszárdon edzőként. Ez
megint felvet egy plusz problémát, mégpedig, hogy fizetést kell majd adni nekik. Az előbb
elhangzott, hogy egy jó irányító a kosárlabdában kétmillió forintot is kereshet. Olvasta egy
sportközgazdász tanulmányát, amely arról szólt, hogy miért eredményesebbek
Magyarországon az egyéni sportok. Náluk csak az keres jól, aki a legjobb eredményeket éri el.
Kajak-kenuban egy hatszoros olimpiai bajnok keres annyit heti 20 edzéssel, mint egy közepes
szintű labdajátékos. Ami kialakult a sportban, az a társadalom torzulása. Egy megye II-ben
játszó labdarúgó annyit keres, mint egy esztergályos, aki egész nap keményen dolgozik. Egy
közepes kosárlabdázó annyit keres, mint egy orvos. Az esztergályos és az orvos pedig szégyelli
magát. A sport után is van élet. Nem tudja elfogadni azt, amikor az emberek azt mondják,
hogy egy sportoló 35 éves koráig mindent meg kell, hogy teremtsen magának. Alapvetően az
egyesületük működése nem könnyű, de megpróbálják megoldani. Szeretné megköszönni,
hogy a város által nyújtott támogatás emelkedett az idei évben. Általában elmondható, hogy
azok a tanulók, akik elmennek vidékre egyetemre vagy főiskolára, nem fognak tovább
sportolni, de szerencsére van egy-két olyan diák, aki jelezte, hogy szeretne továbbra is
sportolni. Erre is vannak már konkrét elképzeléseik. Tudni kell azt is, hogy a TAO-val elég nagy
ellenszélben vannak. A TAO révén ugyanis elég jól bekerülnek az általános iskolákba a
labdajátékok. Az egyesület nem panaszkodhat, mert mindegyik iskolába beengedik őket, de
sok olyan gyermek van, akik 13 évesen jön először edzeni. Velük sajnos már nem tudnak mit
kezdeni, mert borzalmasan alacsony szinten vannak fizikálisan. Ha úszó gyermek csatlakozik
hozzájuk sportolni, akkor velük még tudnak foglalkozni. Nyilván engedik kajakozni az összes
gyermeket, de a tapasztalat alapján ezek a gyermekek egy-másfél év múlva abba is hagyják
ezt a sportot. Heti egy foglalkozással sokszor több a kár, mint a haszon. Heti kettő sport sem
elegendő az egészség megőrzésére. Úgy gondolja, hogy gyermekkorban nem létezik
szabadidősport. A gyermek nem azért megy le edzeni, hogy egészséges legyen. Azért jön le,
mert jó a társaság, és azért marad, mert napi szinten foglalkoznak vele. Ha nincs napi szintű
edzés, egy-másfél év után megunja a gyermek a sportot. 10-11 éves korban kezdik el a heti
hat edzést. Reggel hat órakor 30-an vannak az uszodában. Közülük felnőttkorra általában egyegy versenyző marad meg. Egy olimpiai helyezés azért fontos számára, mert a gyermekek az
olimpiai bajnokok miatt mennek le az edzésekre. Reméli, hogy előbb-utóbb Szekszárdnak is
lesz olimpiai bajnoka. Ehhez persze kemény munkára és kitartásra van szükség. Ahhoz, hogy
valaki felnőtt világbajnok kajakozó legyen, ahhoz 12-14 év kemény munkára van szükség. Az
ifjúsági világbajnokaik nyolc éve kajakoznak. Tehát majdnem még egyszer ennyi van vissza
nekik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót, és további sikereket kíván az
egyesületnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 148/2018. (X. 24.) határozata
a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
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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 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

15. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Nyilai Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Piros László az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnökét.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Piros László, az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: Megemlíti, hogy a határon túli
kapcsolataik egyre jobban gyarapszanak. Szeretnék a kapcsolataikat az összes olyan területen
erősíteni, amelyek régen Magyarországhoz tartoztak. A Vajdaságból például már hét íjász
egyesülettel van kapcsolatuk. Elmondja, hogy múlt héten került sor az őszi íjászversenyükre,
amelyen a Vajdaság hét íjászegyesülete is képviseltette magát, közel 70 íjásszal.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi az a történelmi kvalifikációs verseny?
Piros László, az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: Az országos döntőre csak akkor lehet
bejutni, ha kvalifikációs versenyen elérik a kvalifikációs szintet.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nincs köze a történelemhez?
Piros László, az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: Olyan szempontból van köze a
történelemhez, hogy történelmi ruházatban kell megjelenni a versenyen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mit jelent a beszámolóban szereplő HDH-IAA rövidítés?
Piros László, az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: Lényegében egy világszervezetet. A
háromdimenziós íjász szakág nemzetközi szervezete.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Van valamilyen gondja az egyesületnek?
Piros László, az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: Szerencsére nincs. Nagyon sok fiatal
gyermek jön hozzájuk, és egyre jobban fejlődik az egyesület. Az utánpótlás biztosított.
Elmondja, hogy sok rendezvényen részt vesznek, amelyeken népszerűsíteni tudják az
íjászatot, és sikerül mindig toborozniuk embereket.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány éves kortól mennek a gyermekek edzésre?
Piros László, az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: Jönnének már korábban is, de nyolc-tíz
éves kor alatt nem szeretnék befogadni őket, mert a fegyelem nagyon fontos, hiszen
fegyverrel dolgozik mindenki.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hol edz az egyesület?
Piros László, az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: A lőtéren.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A versenyekre hogyan történik az utazás?
Piros László, az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: Általában a vezetők szoktak autóval
menni, de az önkormányzatoktól és a kormányhivataltól is tudnak kérni autót.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót, és további sikereket kíván az
egyesületnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 149/2018. (X. 24.) határozata
az Alisca Nyilai Íjász Egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
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27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja az Alisca Nyilai Íjász Egyesület szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

16. napirendi pont:
A Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület 2018. évi Ifjúsági Keretből kapott
támogatási összeg felhasználásának módosítása
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 150/2018. (X. 24.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület 2018.
évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
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eljárva a Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület
kérelmére támogatja, hogy a 2018. évi Ifjúsági Keretből elnyert
összeg A8-as sorából 8.000,- Ft összeget átcsoportosítson az A6os Utazás szolgáltatások sorba.
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

17. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. III. negyedév)
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 151/2018. (X. 24.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az átruházott hatáskörben hozott – 2018.
július 1. – 2018. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó –
bizottsági határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

18. napirendi pont:
Ifjúsági Unió Szekszárd 2018. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg
felhasználásának módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Az egyesület jelezte, hogy a költségvetésük A5
sorában szereplő szórólap helyett egyesületi logóval ellátott pólókat készített, valamint az A6
sorban szereplő kiküldetési költség helyett a bérelt gépkocsi üzemanyag költségét, az A9
sorban szereplő szállásdíj helyett pedig az étkezési költségeiket számolnák el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság támogassa, hogy az egyesület a
2018. évi Ifjúsági Keretből elnyert összeg A5-os sorában szereplő szórólap helyett egyesületi
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logóval ellátott pólók költségével, az A6-os sorban szereplő kiküldetési költség helyett bérelt
gépkocsi üzemanyag költségével, az A9-es sorában szereplő szállásdíj költsége helyett
étkezési költséggel számoljon el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 152/2018. (X. 24.) határozata
az Ifjúsági Unió Szekszárd 2018. évi Ifjúsági Keretből kapott
támogatási összeg felhasználásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva az Ifjúsági Unió Szekszárd kérelmére támogatja, hogy a
2018. évi Ifjúsági Keretből elnyert összeg A5-os sorában szereplő
szórólap helyett egyesületi logóval ellátott pólók költségével, az
A6-os sorban szereplő kiküldetési költség helyett bérelt gépkocsi
üzemanyag költségével, az A9-es sorában szereplő szállásdíj
költsége helyett étkezési költséggel számoljon el az egyesület.
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

19. napirendi pont:
Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
feladatainak ellátásához
(268. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tamási Anna igazgatóságvezető távollétében ismerteti az
előterjesztést. Jelzi, hogy nem kíván részt venni a szavazásban személyes érintettség miatt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 153/2018. (X. 24.) határozata
költségvetési pótelőirányzat biztosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a „Javaslat költségvetési pótelőirányzat
biztosítására a Szekszárd Sportközpont Nonprofit Kft.
feladatainak ellátásához” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 9 óra 50 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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