SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/13-4/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2016. március 29-én (kedden) 9 órakor a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ- Remete
termében megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita és Pap Máté bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Varga Katalin jegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Feri Blanka osztályvezető,
Frey Tímea osztályvezető,
Majnay Gábor osztályvezető,
Herr Teréz főépítész,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok
referense,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens,
dr. Pesti Krisztina jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke,
Halmai- Nagy Róbert a Babits Mihály Kulturális Központ
igazgatója,
Ódor János a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója,
Liebhauser János a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
igazgatója,
Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 9 órakor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
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Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések
és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről (tervezet)
(42. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről I. forduló (tervezet)
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
3. napirendi pont:
Javaslat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat benyújtására
(88. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
4. napirendi pont:
A helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
(99. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Herr Teréz főépítész
5. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására
(78. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
6. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
(82. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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7. napirendi pont:
Javaslat az „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz ” kapcsolódó pályázat benyújtására
(86. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
8. napirendi pont:
Javaslat az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(90. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
9. napirendi pont:
Javaslat kézilabda munkacsarnok építésének támogatására, valamint az ehhez szükséges
telek biztosítására
(96. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
10. napirendi pont:
Javaslat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott „Emléktábla kihelyezése a
Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére Szekszárdon” című
pályázat jóváhagyására
(33. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
11. napirendi pont:
Együttműködési megállapodás a TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázat előkészítése és
megvalósítása kapcsán
(34. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
12. napirendi pont:
Tájékoztató a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról
(94. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
13. napirendi pont:
VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítása
(87. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens
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14. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi munkájáról és a 2016. évi terveiről
(22. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Liebhauser János igazgató
15. napirendi pont:
Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ 2015. évi munkájáról és 2016. évi terveiről
(21. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Halmai- Nagy Róbert igazgató
16. napirendi pont:
Beszámoló a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2015. évi munkájáról és a 2016. évi terveiről
(23. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Ódor János igazgató
17. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
működéséről és terveinek bemutatásáról
(29. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
18. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2016. évi bizottsági keretének felosztása
(24. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
19. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Gimnázium művészeti csoportjainak Mecénás Tehetséggondozó
támogatás keretből kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének
módosítása
(30. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
20. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola csoportjainak Mecénás Tehetséggondozó
támogatás keretből kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének
módosítása
(31. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
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21. napirendi pont:
A Szekszárd Városi Lövészklub 2015. évi Sportkereten elnyert összeg felhasználási és
elszámolási határidejének módosítása
(32. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
22. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2016. évi Sportkeretének felosztása
(25. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
23. napirendi pont:
A Sportegyesületek 2016. évi működési támogatási keretének felosztása
(26. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
24. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására
(20. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
25. napirendi pont:
2016. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívása
(28. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
26. napirendi pont:
A 2016. évi Sportkeret pályázati felhívása
(27. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések
és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről (tervezet)
(42. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: A közgyűlés korábbi döntése alapján készítették elő a
rendeletmódosítást, de végül nem rendeletmódosításra tettek javaslatot, hanem egy teljesen
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új rendelet megalkotására. Elírás történt a 29. § (1) bekezdésben és ezt szeretné pontosítani.
„Igazolt sportoló” szerepel az előterjesztésben, de helyette a „sportegyesületben
foglalkoztatott edző” kifejezés a megfelelő. Újdonság az új önkormányzati rendeletben a Város
Napjának deklarálása, amely minden év augusztus 29-én kerül majd megrendezésre. Három
új díjra tesz javaslatot az önkormányzati rendelet. Ezek a Szekszárd Büszkesége kitüntető díj,
Szekszárd Sportolója díj, valamint a Szekszárd Edzője díj. A Szekszárd Büszkesége kitüntető
címet a tavaly decemberben hasonló címmel adományozott díj analógiája alapján javasolják
szabályozni, a sportoló és az edző díjazására pedig az adott évben elért eredmények alapján
kerül sor. Ebbe a rendeletbe emelnék be a Mészöly Miklós emlékplakettet is, hiszen nem volt
eddig önkormányzati rendeleti szabályozása, és a hatályos jogszabályok szerint a közgyűlés
átruházhatatlan hatáskörébe tartozik, tehát javasolják, hogy ennek itt történjen meg a
szabályozása.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 43/2016. (III. 29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
……./2016. (……….) önkormányzati rendelete Szekszárd Város
Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek
alapításáról és adományozásának rendjéről (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló önkormányzati rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről I. forduló (tervezet)
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 44/2016. (III. 29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
……/2016. (……) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
I. forduló (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

3. napirendi pont:
Javaslat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat benyújtására
(88. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A költségvetésben van erre a célra elkülönített pénzösszeg?
Herr Teréz főépítész: A költségvetésben köztéri szobrokra van elkülönítve 1.270.000 Ft és
rendelkezésre áll a főépítészi keret is. Első körben a köztéri szobrok keretből kellene ezt
finanszírozni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A temetőben lévő első világháborús emlékmű
helyreállításához mennyi időre van szükség?
Herr Teréz főépítész: Véleménye szerint novemberre elkészülhet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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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 45/2016. (III. 29.) határozata
az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által
kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat benyújtására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

4. napirendi pont:
A helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
(99. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Herr Teréz főépítész
dr. Varga Katalin jegyző: Az előterjesztés előkészítése során dilemmában voltak, hogy mire is
tegyenek javaslatot, hiszen a hatályos önkormányzati rendelet számos ponton módosításra
szorul jogszabályi ütközések miatt is, ugyanakkor van ennek az önkormányzati rendeletnek
egy olyan része, ami a helyi védelem alatt álló épületek támogatásáról szóló pályázati
támogatási rendszerre vonatkozik. Erre már az idei költségvetés tartalmaz keretet, ellentétben
a korábbi évek gyakorlatával. Szeretnék, ha ez a támogatás elindulna, ugyanakkor az is látszik,
hogy a helyi védelem alá vont épületek köre az egy meglehetősen szűk kör, és méltatlanul
maradtak ki olyan épületek, amelyeket ide kellene sorolni. Ez azt jelenti, hogy ha nem vonja
helyi védelem alá ezeket az épületeket az önkormányzat, akkor bármilyen védelmet, közösségi
érdeket sértő módosítás elkövethető, akár le is bontható. Javasolják, hogy szélesebb körben
kerüljön szabályozásra ezeknek az épületeknek a köre, és emiatt felülvizsgálatra tettek
javaslatot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 46/2016. (III. 29.) határozata
a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

5. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására
(78. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szekszárdi Református Egyházközségnél a templom
melletti közösségi épület („kántorház”) felújításánál fel kellene tüntetni, hogy az a Kávin tér
18. sz. alatti épületre vonatkozik, mivel a templom mindkét oldalán van ilyen épület. Javasolja,
hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 47/2016. (III. 29.) határozata
a 2016. évi egyházi közösségi programok és beruházások
megvalósításának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a 2016. évi egyházi közösségi programok és
beruházások megvalósításának támogatására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:

2016. március 31.
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Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

6. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
(82. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság az Ifjúsági Koncepció
eredményeinek áttekintéséről szóló tájékoztatót a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 48/2016. (III. 29.) határozata
az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az Ifjúsági Koncepció
eredményeinek áttekintéséről szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

7. napirendi pont:
Javaslat az „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz ” kapcsolódó pályázat benyújtására
(86. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 49/2016. (III. 29.) határozata
a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz ” kapcsolódó pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz”
kapcsolódó pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

8. napirendi pont:
Javaslat az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(90. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: A most kiosztásra kerülő együttműködési megállapodás, kétféle
megállapodás. Az egyik saját tulajdonon, a másik pedig idegen tulajdonon végzett beruházás,
mivel a pályázati célkitűzések között az egyik a Szekszárdi Garay János Általános Iskola, mely
ingatlan a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában van, ezért vele másféle megállapodást
kell kötni. Ez került most kiosztásra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A megvalósulás határidejét lehet tudni?
Frey Tímea osztályvezető: Az MLSZ választja ki a kivitelezőt, és majd ők fogják értesíteni az
önkormányzatot a nyertességről és arról, hogy mikor kezdődhet a beruházás.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 50/2016. (III. 29.) határozata
az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához”
kapcsolódó pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

9. napirendi pont:
Javaslat kézilabda munkacsarnok építésének támogatására, valamint az ehhez szükséges
telek biztosítására
(96. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 51/2016. (III. 29.) határozata
kézilabda munkacsarnok építésének támogatásáról, valamint az
ehhez szükséges telek biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat kézilabda munkacsarnok építésének
támogatására, valamint az ehhez szükséges telek biztosítására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

10. napirendi pont:
Javaslat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott „Emléktábla kihelyezése a
Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére Szekszárdon” című
pályázat jóváhagyására
(33. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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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 52/2016. (III. 29.) határozata
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott „Emléktábla
kihelyezése a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és
kényszermunkások emlékére Szekszárdon” című pályázat
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága jóváhagyja az „Emléktábla kihelyezése a Szovjetunióba
hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére Szekszárdon”
című pályázat benyújtását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz.
Határidő:
Felelős:

2016. március 29.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

11. napirendi pont:
Együttműködési megállapodás a TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázat előkészítése és
megvalósítása kapcsán
(34. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 53/2016. (III. 29.) határozata
együttműködési megállapodásról a TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázat
előkészítése és megvalósítása kapcsán
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a TOP-6.4.115 kódszámú pályázat kapcsán a Szekszárdi Kerékpáros Sport
Egyesülettel (7100 Szekszárd, Akácfa utca 12.) kössön
együttműködési megállapodást a pályázat tervdokumentumainak
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szakmai értékelésére.
2. A Bizottság jóváhagyja, hogy
kódszámú pályázat kapcsán a
(7100 Szekszárd, Keselyűsi
megállapodást a pályázat
értékelésére.
Határidő:
Felelős:

az Önkormányzat a TOP-6.4.1-15
Szekszárdi Sportközpont NKft.-vel
út 3.) kössön együttműködési
tervdokumentumainak szakmai

2016. március 29.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

12. napirendi pont:
Tájékoztató a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról
(94. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Nem kívánja kiegészíteni az
előterjesztést.
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A civilek részéről szeretné
megköszönni a bizottság támogatását, továbbá azt, hogy meghallgatta a bizottság a
problémáikat és köszönik, hogy a sport mellett már a civilek is több támogatást kapnak. Ez
megnyugtató a számukra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Civil Koncepció 2015. évi
megvalósulásáról szóló tájékoztatót a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 54/2016. (III. 29.) határozata
a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Civil Koncepció
2015. évi megvalósulásáról szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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13. napirendi pont:
VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítása
(87. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens
Feri Blanka osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 55/2016. (III. 29.) határozata
a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítása”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

14. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi munkájáról és a 2016. évi terveiről
(22. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Liebhauser János igazgató
Liebhauser János igazgató: A könyvtár elhelyezésével kapcsolatban folynak a tárgyalások.
Létre kell hozni egy bizottságot, ami meghatározza a könyvtár legjobb fejlesztési helyét és ez
az elképzelés arról szólt, hogy a levéltárral együtt valósuljon meg. Egyeztettek a levéltár
igazgatójával, illetve azokkal az építészekkel, akik a legutóbbi elfogadott, érvényes könyvtári
tervet készítették. Szerettek volna továbbjutni a bizottság munkájának előkészítésében, de
egyelőre itt tartanak. A megyei könyvtár már a 70-es évektől folyamatosan napirenden van.
Rendszeresen előjönnek olyan fejlesztési tervek, amik erről szólnak. A megyei könyvtár
mindenképp szeretne új épületet kapni, mivel a megyékben működő megyei könyvtárak közül
az Országos Könyvtári Szakmai vezetés szerint is a legrosszabb állapotban levő a Tolna Megyei
Illyés Gyula Könyvtár.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi alapján határozzák meg a létszámot?
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Liebhauser János igazgató: Tradicionálisan az alapján, hogy mennyien dolgoztak korábban a
könyvtárban, illetve attól függ, hogy mennyit engedélyez a város. Véleménye szerint lenne
még olyan cél, amelyre tudnának új embereket felvenni, de jelen pillanatban a legkisebb
létszámmal működő megyei könyvtár a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár. Ez nyilván adódik
a város méretéből is, a megyei könyvtárak általában 40-50 fővel működnek, függ attól, hogy a
könyvtárak mekkora feladatokat tudnak felvállalni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hogy alakul a dokumentum beszerzés?
Liebhauser János igazgató: A támogatási jogszabály azt írja elő, hogy az állam által adott
támogatás 10%-át dokumentum beszerzésre kell fordítani, így közel 10 millió Ft-ot költenek
erre. Ez stabilitást ad és a gyűjteményszervezés ezáltal nem tud csökkenni. Nehézség, hogy
közben jelentősen emelkednek a dokumentum árak. A könyvek átlagára jóval 5000 Ft felett
van.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mit jelent a távhasználat?
Liebhauser János igazgató: A könyvtár használati módja jelentősen átalakul, nem csak az
tekinthető könyvtárhasználatnak, ha valaki bemegy a könyvtárba, hanem az is, ha a könyvtár
honlapját használják, ott kérdeznek, adatbázisokból keresnek. Azok a szolgáltatások kezdenek
előtérbe kerülni, amik már a virtuális térben jelennek meg.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 56/2016. (III. 29.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi munkájáról és a 2016.
évi terveiről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága köszönetét fejezi ki a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár dolgozóinak a 2015. évben végzett színvonalas szakmai
munkáért.
2.
A bizottság megköszöni a megyei könyvtárnak a Mészöly Miklós
Emléknap és a „Szekszárdi Magasiskola” megvalósításában való aktív
közreműködést.
3.
A bizottság felkéri a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
igazgatóját, hogy a könyvtári rendezvények tervezésekor egyeztessen
a Babits Mihály Kulturális Központtal és a Wosinsky Mór Megyei
Múzeummal.
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4.
A bizottság a felkéri a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
igazgatóját, hogy a lehetőségeihez mérten működjön együtt a „PAD”
Irodalmi, Művészeti Kulturális Egyesülettel a Mészöly Miklós
Emléktanya és a „Szekszárdi Magasiskola”ügyének gondozásában, és
kísérje figyelemmel, az ezzel kapcsolatos pályázati és forrásteremtő
lehetőségeket.
5.
A bizottság felkéri a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
igazgatóját, hogy vezessen nyilvántartást a teljes év folyamán az
intézmény tereit ingyenesen használó civil szervezetekről és
intézményekről, valamint szervezetenkénti kimutatásban forintosítsa
a természetben nyújtott szolgáltatások értékét.
6.
A Humán Bizottság a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015.
évi munkájáról szóló beszámolót, teljesítményértékelést és a 2016. évi
munkatervet, - amennyiben a miniszter a véleményezésre
felterjesztett tervezettel egyetért - elfogadja.
7.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszámolóról
és a munkatervről érkező miniszteri véleményről tájékoztassa a
bizottságot.
Határidő:

1-2. pont tekintetében: 2016. március 29.
3-4-5. pont tekintetében: folyamatos
6-7. pont tekintetében: 2016. május 15.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Liebhauser János igazgató

15. napirendi pont:
Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ 2015. évi munkájáról és 2016. évi terveiről
(21. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Halmai- Nagy Róbert igazgató
Halmai- Nagy Róbert igazgató: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, a kérdésekre szívesen
válaszol.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mit jelent az, hogy az indikátorok teljesítése nem sikerült?
Halmai- Nagy Róbert igazgató: A közművelődésben az egyik legfontosabb szempont, hogy
lehessen igazolni azt, hogy a tevékenységek a kulcskompetenciák fejlesztéséhez is
hozzájárulnak. A szoftverben ezt szerette volna rögzíteni a tavalyi évben, de technikai
problémák merültek fel, és ez sajnos informatikailag nem volt megvalósítható.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Még több rendezvény került a Babits Mihály Kulturális
Központ feladatai közé. Elegendő a létszám a feladatok ellátásához?
Halmai- Nagy Róbert igazgató: Nem jelzett eddig létszámigényt, ugyanis a tavalyi évben
változóan mindig volt 2-3 üres állás a kollégák „elvándorlása” miatt. Ezt az évet kísérleti évnek
szánja, fel tudták tölteni az állományt és most 30,5 fővel működnek. Bízik abban, hogy ilyen
létszám mellett ezt a megnövekedett rendezvényszámot tudják teljesíteni. Nagy siker a
látogatószám és a minősített közművelődési cím, de emellett a legfontosabb cél, amit 2015ben kitűztek az az volt, hogy a dokumentációik, szabályzataik rendben legyenek. Ezt sikerült
elérni, minden szabályzatuk naprakész és a jogszabályoknak is megfelel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 57/2016. (III. 29.) határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ 2015. évi munkájáról és 2016. évi
terveiről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága köszönetét fejezi ki Halmai-Nagy Róbert
igazgatónak és a Babits Mihály Kulturális Központ dolgozóinak a 2015.
évben végzett színvonalas munkáért, a „Minősített Közművelődési
Intézmény” cím elnyeréséért.
2.
A bizottság a Babits Mihály Kulturális Központ 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót és a 2016. évi munkatervét elfogadja.
3.
A bizottság felkéri a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóját,
hogy a Kiemelkedő Művészeti Együttesek városi nagyrendezvényeken
történő fellépéseit segítse elő, az ingyenes fellépéseikről a
továbbiakban is vezessen külön kimutatást és arról tájékoztassa év
végén a Humán Osztályt.
4.
A bizottság felkéri a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóját,
hogy a továbbiakban is vezessen nyilvántartást a teljes év folyamán az
intézmény tereit ingyenesen használó civil szervezetekről és
intézményekről, valamint szervezetenkénti kimutatásban forintosítsa
a természetben nyújtott szolgáltatások értékét.
5.
A bizottság felkéri a Babits Mihály Kulturális Központ
igazgatóját, hogy az AGÓRA Program által megkövetelt „integrált
közművelődési intézmény” feladatbővüléséből adódó jogszabályi és
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szakmai megfelelőség fenntartásában és a Minőségi kultúra irányába
mutató eredmények megtartásában működjön együtt a Polgármesteri
Hivatallal és a társintézményekkel.
6.
A bizottság felkéri a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóját,
hogy a lehetőségeihez mérten működjön közre és fordítson kiemelt
figyelmet az I. Béla Árpád-házi királyunk születése 1000 éves
évfordulójára szervezendő rendezvényekre.
Határidő:

1-2. pont tekintetében: 2016.március 29.
3-6. pont tekintetében: 2016. március 29. és folyamatos

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Halmai-Nagy Róbert igazgató

16. napirendi pont:
Beszámoló a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2015. évi munkájáról és a 2016. évi terveiről
(23. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Ódor János igazgató
Ódor János igazgató: A munkatervvel kapcsolatban tenne két kiegészítést. Elég nagy feladatot
fog az intézményre róni az Állami Számvevőszéki vizsgálat, amelyben az elmúlt öt év
fenntartóit is vizsgálják. Nem speciálisan a Wosinsky Mór Megyei Múzeumra vonatkozóan lesz
vizsgálat, hanem az egész intézményrendszert, a megyei múzeumhálózat átalakulását kívánják
vizsgálni. Ez egy pénzügyi vizsgálat volt alapvetően és már túl vannak rajta. Nehezen
működnek, mert az intézményben dolgozó egy fő pénzügyes kolléga távolléte esetén a
helyettesítés nem megoldott. A másik kiegészítés, hogy az MNV Zrt. digitalizálni fogja a
gyűjteményüket, ami szintén nem lesz egy kis feladat. Jelentősen, több mint 60%-al nőtt a
látogatószám.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 58/2016. (III. 29.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2015. évi munkájáról és a 2016. évi
terveiről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága köszönetét fejezi ki a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum dolgozóinak a 2015. évben végzett színvonalas szakmai
munkáért.
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2.
A bizottság megköszöni a megyei múzeumnak a Mészöly Miklós
Emléknap, a Baka István Emlékév és a Szekszárdi Magasiskola
megvalósításában való aktív közreműködést, valamint az
önkormányzattal és a polgármesteri hivatallal való konstruktív
együttműködést.
3.
A bizottság felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját,
hogy a rendezvényeik tervezésekor egyeztessen a Babits Mihály
Kulturális Központtal és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárral és
kiemelt figyelmet fordítson az I. Béla Árpád-házi királyunk születése
1000 éves évfordulójára szervezendő rendezvényekre.
4.
A bizottság felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját,
hogy a lehetőségeihez mérten működjön együtt a „PAD” Irodalmi,
Művészeti Kulturális Egyesülettel a Mészöly Miklós Emléktanya és a
„Szekszárdi Magasiskola”ügyének gondozásában, és kísérje
figyelemmel, az ezzel kapcsolatos pályázati és forrásteremtő
lehetőségeket.
5.
A bizottság felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját,
hogy évente vezessen nyilvántartást a teljes év folyamán az intézmény
tereit ingyenesen használó civil szervezetekről és intézményekről,
valamint szervezetenkénti kimutatásban forintosítsa a természetben
nyújtott szolgáltatások értékét.
6.
A Humán Bizottság a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2015. évi
munkájáról szóló teljesítményértékelését és a 2016. évi
teljesítményalapú munkatervét, - amennyiben a miniszter a
véleményezésre felterjesztett javaslattal egyetért - elfogadja.
7.
A bizottság felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a
teljesítményértékelésről és a teljesítményalapú munkatervről érkező
miniszteri véleményről tájékoztassa a bizottságot.
Határidő:

1-2. pont tekintetében: 2016.március 29.
3-4-5. pont tekintetében: folyamatos
6-7. pont tekintetében: 2016. május 15.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Ódor János igazgató
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17. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
működéséről és terveinek bemutatásáról
(29. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Sok feladatuk változott az utóbbi időben, így elég nehéz a
jövőre vonatkozó tervek elkészítése, legyen ez gazdasági vagy szakmai terv, elképzelés. A
legfontosabb feladatuk a fürdő üzemeltetés, és a vizes létesítmények üzemeltetéséhez
kapcsolódóan az, hogy pénzügyi és adminisztrációs téren utolérjék magukat, mivel nem voltak
felkészülve ilyen volumenű feladatra. Szeretné elmondani, hogy jó lenne, ha a Sportközpontot
is bevonnák olyan kérdések eldöntésébe, amelyek sportlétesítmények építésével
kapcsolatosak. Az ilyen terveket mindig támogatni fogják és biztos benne, hogy az
intézményvezetőket is jó tanácsokkal tudnák ellátni. Normalizálódott a helyzetük a
sportegyesületekkel, most már alapvető szakmai kérdésekben is egyetértenek. Eljutottak
addig, hogy a sportcsarnokban és a sportlétesítmény használatáért már mindenki fizet. A
jövőben azon dolgoznak, hogy az alapsportokat beintegrálják a sportközpontba. Véleménye
szerint az úszás és az atlétika az a két sportág, ahol fontos kérdés az utánpótlás nevelés.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Milyen változásokra kell számítani, ha elkezdődik az új
sportcsarnok építése?
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Az új sportcsarnok előtt még az új uszoda kérdésével kell
foglalkozni, mert felmerült, hogy 50m-es medence legyen a 25m-es helyett. A most meglévő
tervek 25x33m-es medencére vonatkoznak, de szóba került, hogy olimpiai úszómedencét
építsenek, ami azonban 50x25m-es, tehát jelentősen nagyobb, mint a mostani. Ez lényegében
azt jelenti, hogy teljesen új terveket kell készíttetni, teljesen új helyre, hiszen ekkora medence
nem férne el azon a területen, amit eredetileg erre szántak. Az ideiglenes sátras megoldás
nem tartható sokáig. Nyolc vízilabdázó hagyta abba a vízilabdát amiatt, mert nem lehet
játszani ebben a medencében. A sportcsarnokkal kapcsolatban az egyesületekkel megkezdték
az egyeztetést. Vannak olyan sport szakszövetségi előírások, amelyek a verseny
megrendezéséhez szükségesek, viszont vannak olyan helyi, sajátos igények, amelyek a napi
edzéshez szükségesek. Ezeket egyeztetik a sportágakkal. Az ütemterv szerint április 15-ig
kellene egy programot összeállítani, ami lényegében arról szólna, hogy mit szeretnének. Ha ez
megvan, akkor el kell kezdeniük azon gondolkodni a tervezés elindításával párhuzamosan,
hogyan oldják meg a helyzetet abban az egy évben, amikor nem lesz sportcsarnok. Minden
egyesület abban bízik, hogy majd az iskolai tornatermekben az edzéseit meg tudja tartani, de
biztos, hogy ez így nem lesz megoldható, arról nem is beszélve, hogy a mérkőzéseket hol lehet
majd megtartani. Arra a területre, ahová már korábban rajzoltattak egy jégcsarnokot, ami egy
könnyűszerkezetes, szendvicspaneles, lindab épületnek és egy 30x60m-es pályának felel meg,
meg kellene építeni a pályát, ami gyorsan, három hónap alatt el is készülne, és
beleköltözhetnének az iskolai sportok és a labdasportok is, amíg az új sportcsarnok el nem
készül. Amikor pedig elkészül és visszaköltöznek a sportágak, akkor ez a pálya megmaradhatna
jégpályának. Mindenképp szükség van valamilyen ideiglenes megoldásra, ideiglenes
csarnokra, ami ezt az egy évet áthidalja. Vannak megkeresések azzal kapcsolatban, hogy miért
nem tartják meg a régi csarnokot és építik fel máshol az újat. Ennek vannak energetikai és
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sportszakmai okai. Ez a csarnok, amikor épült, már akkor sem felelt meg az akkori
előírásoknak. Annyira kicsik az öltözők, hogy egy kosárlabda csapat sem fér el egy ötözőben,
ha vendégcsapat érkezik, akkor két öltözőt kell biztosítani a számukra, hogy elférjenek.
Probléma az is, hogy a menekülési útvonalak keskenyek, ezért a befogadóképesség is kicsi,
továbbá nincs a városban akkora terület, ahová egy ilyen paraméterekkel rendelkező
csarnokot fel lehetne építeni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 59/2016. (III. 29.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. működéséről és
terveinek bemutatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit
Kft. 2015. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság köszönetét fejezi ki Csillag Balázs igazgató úrnak és a
Sportközpont dolgozóinak a 2015. évben végzett színvonalas
munkáért és a 2016. évi tervek megvalósításához sok sikert kíván.
Határidő:
Felelős:

2016. március 29.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

18. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2016. évi bizottsági keretének felosztása
(24. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 60/2016. (III. 29.) határozata
a Humán Bizottság 2016. évi bizottsági keretének felosztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendeletében (1.
sz. melléklet) elkülönített Humán Bizottsági Keretet az alábbiak szerint
osztja fel:
I. Sportkeret:

21. 100 eFt

II. Ifjúsági Keret

2. 700 eFt

III. Civil Keret

6. 000 eFt

IV. Kulturális támogatási keret

1. 100 eFt

V. Mecénás Tehetséggondozó támogatási keret

3. 500 eFt

VI. Kiemelkedő Művészeti Együttesek

5. 500 eFt

VII. Tartalék keret

2. 100 eFt

Összesen:

42. 000 eFt

Határidő:
Felelős:

2016. március 29.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

19. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Gimnázium művészeti csoportjainak Mecénás Tehetséggondozó
támogatás keretből kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének
módosítása
(30. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 61/2016. (III. 29.) határozata
a Szekszárdi Garay János Gimnázium művészeti csoportjainak
Mecénás Tehetséggondozó támogatás keretből kapott támogatási
összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárdi Garay János Gimnázium kérelmét támogatja, a
2015. évi Mecénás Tehetséggondozó Keretből kapott összegek
felhasználási idejét 2016. március 31-ig, elszámolási határidejét 2016.
április 30-ig meghosszabbítja:
-

VI.482-84/2015. – VI. Magyarországi Németek Ifjúsági Nemzetiségi
Kórusminősítő Fesztivál (leánykar) – 25.000-, Ft

-

VI.482-85/2015. – VI. Magyarországi Németek Ifjúsági Nemzetiségi
Kórusminősítő Fesztivál (Német Nemzetiségi énekkar) – 25.000-, Ft

-

VI.482-86/2015. – VI. Magyarországi Németek Ifjúsági Nemzetiségi
Kórusminősítő Fesztivál (Német Nemzetiségi Kvintett) – 30.000-, Ft

-

VI.482-87/2015. – Német Népdaléneklési Minősítő Verseny – 30.000-,
Ft

-

VI.482-88/2015. – Tiszán innen – Dunán túl Országos Népdaléneklési
Minősítő Verseny (Népdalkör) – 25.000-, Ft
Határidő:
Felelős:

2016. március 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

20. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola csoportjainak Mecénás Tehetséggondozó
támogatás keretből kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének
módosítása
(31. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 62/2016. (III. 29.) határozata
a Szekszárdi Garay János Általános Iskola csoportjainak Mecénás
Tehetséggondozó támogatás keretből kapott támogatási összeg
felhasználási és elszámolási határidejének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárdi Garay János Általános Iskola kérelmét
támogatja, a 2015. évi Mecénás Tehetséggondozó Keretből kapott
összegek felhasználási idejét 2016. február 29-ig, elszámolási
határidejét 2016.március 31-ig meghosszabbítja:
-

VI.483-32/2015. – Garay Rigók Gyermekszínjátszó Csoport – 42.500-,
Ft

-

VI.483-33/2015. – Papirusz gyermekei – 25.000-, Ft
Határidő:
Felelős:

2016. március 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

21. napirendi pont:
A Szekszárd Városi Lövészklub 2015. évi Sportkereten elnyert összeg felhasználási és
elszámolási határidejének módosítása
(32. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 63/2016. (III. 29.) határozata
a Szekszárd Városi Lövészklub 2015. évi Sportkereten elnyert összeg
felhasználási és elszámolási határidejének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárd Városi Lövészklub (VI.272-2/2015.) kérelmét
támogatja, a 2015. évi Sportkereten elnyert összeg (300.000 Ft)
felhasználási idejét 2016. április 30-ig, elszámolási határidejét pedig
2016. május 31-ig meghosszabbítja.
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Határidő:
Felelős:

2016. március 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

22. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2016. évi Sportkeretének felosztása
(25. sz. 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: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 64/2016. (III. 29.) határozata
a Humán Bizottság 2016. évi Sportkeretének felosztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a 2016. évi Sportkeretet az alábbiak szerint osztja fel:
I. Sportkeret:

21. 100 eFt

1. Sportegyesületek működési támogatási keret

13. 600 eFt

2. Szabadidő és Diáksport Keret

5. 000 eFt

3. Sportrendezvények Keret

1. 000 eFt

4. Eredményességi Keret

1. 000 eFt

5. Sportcélú Tartalékkeret

500 eFt

Határidő:
Felelős:

2016. március 29.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

23. napirendi pont:
A Sportegyesületek 2016. évi működési támogatási keretének felosztása
(26. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

26

Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Annyival szeretné kiegészíteni az előterjesztést,
hogy a Humán Osztályra megérkezett a Szekszárdi Kajak-Kenu SE területbérlési számlája, mely
21.110,- Ft már kifizetésre került. A támogatási megállapodásban ennek következtében
878.890,- Ft támogatási összeg kerül majd feltüntetésre. A Szekszárdi Atlétikai Klub SE,
valamint az Atlétikai Club Szekszárd támogatását összevonták, mivel a Sportközpont
szakosztályaként működik az atlétika, és így egységesen a Sportközpont kapná meg a
támogatást. A három nagy egyesület pedig fejenként 2 millió Ft támogatást kapna egységesen,
utánpótlásra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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
65/2016. (III. 29.) határozata
a Sportegyesületek 2016. évi működési támogatási keretének felosztásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a
szekszárdi székhelyű sportegyesületek részére működési célra az alábbi támogatásokat
ítéli meg:
2016. évi
támogatás
Sportegyesületek működési támogatási kerete
Szekszárdi Utánpótlásnevelő Futball
2.000 eFt
Club
Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda
2. 000 eFt
Club
Kosárlabda Sport Club Szekszárd
2. 000 eFt
Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft./jégkorong
500 eFt
szakosztály
Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft./vízilabda
500 eFt
szakosztály
Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft./ atlétikai
1.000 eFt
szakosztály
Szekszárd Asztalitenisz Club
900 eFt
OLC Trans Gemenc Judo Club Egyesület
1.000 e Ft
Szekszárdi Vízmű Sportegyesület
500 eFt
Szekszárd Városi Diáksport Egyesület
600 eFt
Szekszárdi Kajak-Kenu SE
900 eFt
Tolnai Tájak Íjász Egyesület
500 eFt
Név

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
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13.
14.
15.

Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület
Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros
Egyesület
Alisca Nyilai Íjász Egyesület
Összesen:

400 eFt
400 eFt
400 eFt
13.600 eFt

2. A Bizottság megállapítja, hogy a Szekszárdi Kajak-Kenu SE részére megítélt 900e Ft
működési célú támogatásból 21.110,- Ft összeg területbérleti díjként számla alapján
kifizetésre került. A támogatási megállapodásban ennek következtében 878.890,- Ft
támogatási összeg kerül feltüntetésre.
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások elkészítésére
és a támogatási összegek átutalására.
Határidő:

2016. március 29.
3. pont tekintetében: 2016. április 30.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

24. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására
(20. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A zongoraverseny támogatásáról mindenképp dönteniük
kell, hiszen a rendezvény már megvolt. Ennek megfelelően javasolja, hogy 80.000,- Ft
támogatást nyújtson a bizottság, továbbá javasolja, hogy a többi kérelem tárgyában a
következő ülésen szülessen döntés.
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 66/2016. (III. 29.) határozata
a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola támogatási kérelméről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a XVI. Tolna Megyei Zongoraverseny
megrendezésének költségihez 80.000 Ft támogatást biztosít a
bizottság 2016. évi Tartalék Kerete terhére.
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2.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:

2016. április 30.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

25. napirendi pont:
2016. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívása
(28. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 67/2016. (III. 29.) határozata
a 2016. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a 2016. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívását az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában
elfogadja.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás Szekszárdi Vasárnapban, valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város honlapján való közzétételéről.
Határidő:

2016. március 29.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
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26. napirendi pont:
A 2016. évi Sportkeret pályázati felhívása
(27. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 68/2016. (III. 29.) határozata
a 2016. évi Sportkeret pályázati felhívásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a 2016. évi Sportkeret pályázati felhívását az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában
elfogadja.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás Szekszárdi Vasárnapban valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város honlapján való közzétételéről.
Határidő:

2016. március 29.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 10 óra 50 perckor berekeszti.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző

dr. Pesti Krisztina
jegyzőkönyvvezető
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