SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 110-11/2012.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2012. július 2-án 7 óra 40 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Halmai Gáborné,
Takács Zoltán, és
Horváth Ferenc bizottsági tagok.

Ülés közben érkezett:

Dr. Faludiné Uzsoki Valéria.

Távolmaradtak:

Dr. Hadházy Ákos,
Dr. Horváth Kálmán bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent:Majnay Gábor osztályvezetı,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal
képviseletében,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök 7 óra 40 perckor a bizottság ülését megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a Humán
Bizottság Sportkeretének felosztására”, a „Javaslat a 2012. évi Eredményességi Keret felosztására”, a
„Városi Diáksport Egyesület támogatása”, a „2012. évi Sportkeret pályázati felhívása”, a „Támogatási
kérelmek elbírálása” valamint a „2012. évi Civil Keret pályázati felhívása” címő elıterjesztéseket,
amelyek az ülésen kerültek kiosztásra. Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
A napirendre vonatkozó további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(12elot68 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
2. napirendi pont:
A Tolnai Sárkányhajó Egyesület támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
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3. napirendi pont:
Javaslat a Humán Bizottság Sportkertének felosztására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
4. napirendi pont:
Javaslat a 2012. évi Eredményességi Keret felosztására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
A Városi Diáksport Egyesület támogatása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
6. napirendi pont:
A 2012. évi Sportkeret pályázati felhívása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
Javaslat a Tudományos Ösztöndíj és a Mővészeti Ösztöndíj támogatási keretének felosztására
(12elot66 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
8. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására
(12elot67 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
9. napirendi pont:
Támogatási kérelmek elbírálása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
10. napirendi pont:
A 2012. évi Civil Keret pályázati felhívása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
11. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(12elot68 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Elmondja, hogy összesen 41 pályázat érkezett be. A támogatási összegeket annak
megfelelıen osztották fel, hogy a tavalyi 3 millió Ft-tal szemben az Ifjúsági keret az idei évben 2.700
ezer Ft, ezért minden pályázónak egy kicsit kevesebb támogatást javasoltak.
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Horváth Ferenc: Javasolja, hogy a Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesületnek 100.000,- Ft támogatást
biztosítsanak.
Asztalos Adrienn: Elmondja, hogy azoknak az egyesületeknek, akik napközis tábor támogatására
pályáztak, egységesen 80.000,- Ft támogatást javasoltak.
Horváth Ferenc: A Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület részére 70.000,- Ft támogatást javasol.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy az Egészségért Alapítvány „Szülıklub a gyermekek
droghasználatának megelızéséért” címő pályázatát mindenképpen támogassa a bizottság. Azzal
egyetért, hogy a „Kortársakkal közösen az egészségesebb táplálkozásért” címő pályázatát az
Alapítványnak ne támogassa a bizottság.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy az Egészségért Alapítvány „Szülıklub a gyermekek
droghasználatának megelızéséért” címő pályázatát 30.000,- Ft-tal, a „Kortársakkal közösen a drog
ellen” címő pályázatát 30.000,- Ft-tal, és a „STOPI-MAGHÁZ PROGRAM – Csellengı gyerekek
hétvégi menedéke” címő pályázatát pedig 50.000,- Ft-tal támogassa a bizottság. Az elhangzott
módosításokon kívül az elıterjesztésben foglalt támogatási összegeket javasolja elfogadásra a
bizottságnak.
Asztalos Adrienn: Felhívja a bizottság figyelmét arra, hogy az Alapítványok tekintetében a
Közgyőlés jogosult dönteni, a bizottság csak javaslatot tehet az Alapítványok támogatására.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az Alapítványok tekintetében az elıterjesztésben foglalt támogatási
összegeket javasolja a Közgyőlésnek elfogadásra. Javasolja, hogy a bizottság a megmaradt 355 ezer Ft
összeget csoportosítsa át a Tartalék Keretre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
100/2012. (VII.2.) HB határozat
Ifjúsági
Keretre
beérkezett
elbírálása

pályázatok

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága az Ifjúsági
Keretre beérkezett pályázatokat a határozat
melléklete szerint részesíti támogatásban.
2. A bizottság a Humánszolgáltató Központ (VI.
531/2012.)
pályázatát
nem
részesíti
támogatásban.
3. A bizottság az alábbi alapítványok által
benyújtott pályázatok támogatását javasolja a
közgyőlésnek:
•

Az Egészségért Alapítvány – Szülıklub a
gyermekek
droghasználatának
megelızéséért:
30.000,- Ft

•

Az Egészségért Alapítvány – Kortársakkal
közösen a drog ellen
30.000,- Ft
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•

Az Egészségért Alapítvány – STOPI –
MAGHÁZ PROGRAM – Csellengı
gyerekek hétvégi menedéke: 50.000,- Ft

•

Sportélmény Alapítvány – Szekszárd Város
Nemzetközi
Atlétikai
Bajnoksága:
70.000,- Ft

•

Szakképzéssel az Emberekért és az
Állatokért Közhasznú Alapítvány –
Egészséges életmód, mint testnevelés óra
az
EDUTOP
Szakközépiskola
és
Szakiskola tanulói számára: 50.000,- Ft

•

A Keresztény Nevelésért Alapítvány –
„Comenius napok az egészségért”:
30.000,- Ft

•

„Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetőekért
Alapívány – a hátrányos helyzető fiatalok
Útkeresı Klubja, az Ágyszínház és az MT
mőködésének és fejlesztésének támogatása:
100.000,- Ft

•

Nyitott Világ Alapítvány – Interkulturális
nyári nyelvtábor:
60.000,- Ft

•

„Belváros Ifjúságért” Alapítvány:
70.000,- Ft

4. A bizottság Az Egészségért Alapítvány (VI.
504/2012.) pályázatát nem javasolja támogatni
a közgyőlésnek.
5. A bizottság a megmaradt 355 ezer Ft-ot
átcsoportosítja a Tartalék Keretére.
6. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdések elkészítésére és a
támogatási összegek átutalására.
A keret felosztása a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. július 2.
3-4. pont tekintetében: 2012. szeptember 30.
6. pont tekintetében: 2012. július 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
2. napirendi pont:
A Tolnai Sárkányhajó Egyesület támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Röviden ismerteti a kérelem tartalmát. Úgy tudja, hogy az Egyesület tolnai
székhelyő, de nem biztos benne. Próbálta felhívni ıket telefonon, de nem érte el ıket.
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Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a kérelem tekintetében most ne hozzon döntést a
bizottság tekintettel arra, hogy nem tudják pontosan, hogy mi a székhelye az egyesületnek. Javasolja,
hogy a bizottság térjen vissza késıbb a kérelem megtárgyalására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A bizottság határozat hozatal nélkül lezárta a napirendi
pont tárgyalását.
8 órakor Dr. Faludiné Uzsoki Valéria megérkezik az ülésterembe. A 7 tagú bizottságból 5 tag van
jelen.
3. napirendi pont:
A Humán Bizottság Sportkertének felosztása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna: Elmondja, hogy a Humán Bizottság a bizottsági keret felosztásáról a
május 21-i ülésén döntött, a sportkeret felosztásáról azonban akkor nem döntöttek. Javasolja, hogy a
sportkeretet úgy osszák fel, hogy az Eredményességi Keretre biztosítsanak 2 millió Ft-ot, a Szabadidı
és Diáksport Keretre 6,6 millió Ft-ot, a megmaradt összeget, azaz a 9.050 ezer Ft-ot pedig
Sportegyesületek támogatási keretre különítsék el.
Horváth Ferenc: Javasolja, hogy mielıtt a Sportegyesületek támogatási keretet felosztanák, hívják
meg a bizottság ülésére a látványcsapat sportágak képviselıit.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal.
Asztalos Adrienn: Javasolja, hogy a Városi Diáksport Egyesület részére a bizottság 600 ezer Ft
támogatást biztosítson tekintettel arra, hogy az Egyesület önerı hiányában nem tud pályázni a
Sportkeretre.
Csillagné Szánthó Polixéna: Ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogadni a bizottságnak a Sportkeret
felosztását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
101/2012. (VII.2.) HB határozat
A Humán Bizottság Sportkeretének felosztása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Sportkeretet
az alábbiak szerint osztja fel:

1.
2.
3.
4.

Sportkeret
Sportegyesületek támogatási
keret
Szabadidı és Diáksport Keret
Városi Diáksport Egyesület
Eredményességi Keret

17. 650 eFt
9.050 eFt
6.000 eFt
600 eFt
2.000 eFt

Határidı: 2012. július 2.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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4. napirendi pont:
A 2012. évi Eredményességi Keret felosztása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Javasolja, hogy a bizottság a május 21-i ülésre elkészített elıterjesztés szerint
fogadja el az Eredményességi Keret felosztását. Javasolja, hogy a bizottság az elıterjesztésben
felsorolt sportszervezetek részére egységesen 100.000,- Ft támogatást biztosítson.
Horváth Ferenc: Elmondja, hogy továbbra sem támogatja, hogy eredményességi támogatást
nyújtsanak ebben formában. Tudja, hogy az sportszervezetek várják a támogatást, és nem akarja húzni
az idıt, ezért elfogadja az eredményességi keret felosztását. Javasolja, hogy jövıre változtassák meg
ezt a rendszert.
Majnay Gábor: Az Eredményességi támogatás a sportkoncepcióban is benne van, és valóban a
sportszervezetek számítanak erre a támogatásra, ezért javasolja, hogy a bizottság így fogadja el a
felosztást, és jövıre, amikor a sportkoncepciót is újra el kell fogadni, akkor megváltoztathatják ezt a
rendszert. Felhívja a figyelmet arra, hogy tekintettel arra, hogy az UKSE tudomása szerint megszőnt,
ezért nekik ne nyújtsanak eredményességi támogatást. Egyébként sem lehet támogatást nyújtani azon
sportszervezetek részére, amelyek köztartozással, vagy az önkormányzat felé tartozással rendelkeznek,
illetve aki a korábban kapott támogatással nem számolt el.
Horváth Ferenc: Elfogadja a javaslatot. Javasolja még, hogy a támogatási szerzıdések megkötésére
csak akkor kerüljön sor, ha a sportegyesület a Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiállított nemleges
igazolást nyújt be a Polgármesteri Hivatal részére. A mai világban nullás igazolás nélkül sehol nem
kap támogatást egyetlen vállalkozás sem, a sportszervezetek se képezzenek kivételt ez alól.
Asztalos Adrienn: Javasolja, hogy a Szekszárdi Atlétikai Club részére se biztosítson támogatást a
bizottság tekintettel arra, hogy a korábban kapott támogatásukkal nem számoltak el.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az elıterjesztésben foglalat sportegyesületek részére 100.000,- Ft
támogatás javasol az UKSE Szekszárd, és a Szekszárdi Atlétikai Club kivételével. Javasolja még,
hogy a sportegyesületektıl kérjenek be Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiállított nullás, azaz
nemleges igazolást. Javasolja, hogy a megmaradt 200.000,- Ft-ot a bizottság csoportosítsa át a
Tartalék Keretére azzal, hogy ezt az összeget a bizottság csak sportcélra használhatja fel.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
102/2012. (VII.2.) HB határozat
A 2012. évi Eredményességi Keret felosztása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a szekszárdi
székhelyő sportegyesületek számára kiküldött
„Adatlap sportegyesületek részére” kitöltése
alapján az alábbiak szerint osztja fel a 2012. évi
– 2 millió Ft – eredményességi alapot:
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Sportegyesület neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Szekszárdi Rádió Klub
Gemenc Judo Club
Kosárlabda Sport Club
Szekszárdi UFC
Szekszárdi Fekete Gólyák
KC
Szekszárdi Kerékpáros SE
Szekszárdi Szabadidıs
Kerékpáros SE
Atlétikai Club Szekszárd
Szekszárdi Asztalitenisz Club
Szenior Atlétikai Club
Dynamic Triatlon Club
Fáklya SE
Alisca Nyilai Íjász Egyesület
Tolnai Tájak Íjász Egyesület
Hikari Aikido Egyesület
Szekszárdi Vízmő SE
Szekszárdi Kajak-Kenu SE
Unio Boksz Team
Összesen:

Támogatás
(Ft)
100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,1.800.000,-

2. A bizottság a megmaradt 200 ezer Ft-ot
átcsoportosítja a bizottság Tartalék Keretére
azzal, hogy azt csak sportcélra lehet
felhasználni.
3. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, a
támogatási szerzıdések elkészítésére, és a
támogatási összegek átutalására. A támogatási
szerzıdés megkötésére csak akkor kerülhet sor,
ha a sportegyesület a Nemzeti Adó és
Vámhivatal által kiállított nemleges igazolást
nyújt be a Polgármesteri Hivatal részére.
Határidı: 2012. július 2.
3. pont tekintetében: 2012. július 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
5. napirendi pont:
A Városi Diáksport Egyesület támogatása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: A sportkeret felosztásánál elmondottakra tekintettel javasolja, hogy a bizottság a
Városi Diáksport Egyesület részére 600.000,- Ft támogatást biztosítson.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
103/2012. (VII.2.) HB határozat
A Városi Diáksport Egyesület támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Városi
Diáksport Egyesület mőködését 600.000,- Fttal támogatja a Sportkeret Szabadidı és
Diáksport Kerete terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. július 2.
2. pont tekintetében: 2012. július 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
6. napirendi pont:
A 2012. évi Sportkeret pályázati felhívása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Javasolja, hogy a 6 millió Ft-os Szabadidıs és Sportkeretre a korábbi évek
gyakorlatának megfelelıen Sportkeret címmel írjanak ki pályázatot. Kéri a bizottságtól az ülésen
kiosztott pályázati felhívás elfogadását, amely a tavalyi kiírásnak megfelelıen került elıkészítésre.
Horváth Ferenc: Javasolja, hogy a Sportkeret tekintetében is kérjenek be a pályázóktól nullás NAV
igazolást.
Csillagné Szánthó Polixéna: A pályázati felhívást azzal a módosítással javasolja elfogadásra, hogy a
pályázóktól kérjenek be nullás, azaz nemleges NAV igazolást. Javasolja, hogy a pályázati felhívást
minél elıbb tegyék közzé Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján tekintettel arra, hogy Szekszárdi
Vasárnap július hónapban nem lesz, a következı szám csak augusztus 5-én jelenik meg. Javasolja,
hogy a pályázat benyújtási határidejét úgy határozzák meg, hogy abban a számban még közzé tudják
tenni a felhívásokat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
104/2012. (VII.2.) HB határozat
A 2012. évi Sportkeret pályázati felhívása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2012. évi
Sportkeret pályázati felhívását elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a
Szekszárdi Vasárnap aug. 5-i, valamint
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Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján való
folyamatos közzétételérıl.
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. július 2.
2. pont tekintetében: 2012. augusztus 5. illetve
folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
7. napirendi pont:
Javaslat a Tudományos Ösztöndíj és a Mővészeti Ösztöndíj támogatási keretének felosztására
(12elot66 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Halmai Gáborné: A Garay Emlékévre elkülönített kereten mekkora összeg áll rendelkezésre?
Csillagné Szánthó Polixéna: A bizottság keretébıl elkülönítettek erre a célra 600 ezer Ft-ot, és a
költségvetésben is van egy elıirányzat szintén 600 ezer Ft-tal. Ha senkinek nincs módosító javaslata,
akkor az elıterjesztésben foglalt támogatási összegeket a bizottságnak elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
105/2012. (VII.2.) HB határozat
A Tudományos Ösztöndíj Támogatás és a
Mővészeti Ösztöndíj Támogatás támogatási
keretének felosztása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
Humán
Bizottsága
a
Tudományos Ösztöndíj és a Mővészeti
Ösztöndíj Támogatási Keretet az alábbiak
szerint osztja fel:

1.

1.

Tudományos Ösztöndíj Támogatás
Pályázó neve
Támogatandó
Támogatevékenység
tás
összege
(Ft)
Tálosi Zoltán „Szekszárd tegnap
20.000
és tegnapelıtt”
címő fotókönyv
készítése
Mővészeti Ösztöndíj Támogatás
Bucsányi
ART 2012
30.000
Endre
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kerekesné
Varga
Veronika
Dicsı Zsolt

„Szekszárd
régi
mesterei” sorozat

20.000

„Világgá maradok”
címő próza-vers
kötet kiadása
Husek
„Irodalmi”
Miklósné
Bedobozolt, aktába
zárt életek címő
szépirodalmi mő
kiadatása
Ruppert János „Modell
nemesfémbe
öntése„
Szabó Dóra Hangszer támogatás
Karola
Ágoston
Atlasz
izomláza
Piroska
címő
verseskötet
kiadása
Kaiser Ferenc Csoportos
kiállításra készülı
képekhez ékrámás
vászon,farostlemez,
alapozó,
akvarell
papír, stb. vásárlása
Trázer
„Mővészeti
Nándor
tevékenységhez
szükséges eszközök
beszerzése”
Nemessányi „Tárlat-kiállítás
Gyöngyi
létrehozása,
Szekszárd 2012
október”
Vágóné Dr.
Stáció (Harc, római
Iván Katalin
katolikus templom)
(A keresztút 14
állomásaolajfestménymegfestéséhez
anyag
és
eszközbeszerzés)
Sárvári János Mővészeti
tevékenységhez
eszközbeszerzés
Gwizdala
„Agyagba-viaszba
Dariusz Milán öntve”
(Diploma munka
tervéhez szobrászmővész
szakonanyagbeszerzés,
méhviasz vásárlása)

50.000

25.000

35.000

20.000
20.000

20.000

20.000

25.000

20.000

40.000

20.000
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14. Karácsonyiné
Müller Beáta

Részvétel Laki
Krisztina
operaénekes
kurzusán Gyırben

30.000

2. A bizottság Szavári Attila „történész kisdoktori
munka elıkészítése”, valamint Dr. Leposa
Dezsı „Szerzıi DVD-m kiadása” címő
pályázatát nem részesíti támogatásban.
3. A bizottság Kaczián János „Forrásközlés Garay
János
levelezésébıl”
címő
pályázatát
átirányítja
a
bizottság
Garay
napok
rendezvénysorozatra elkülönített keretére.
4. A bizottság a megmaradt 5.000,- Ft-ot
átcsoportosítja a Tartalék Keretére.
5. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdések elkészítésére, és a
támogatási összegek átutalására.
Határidı: 2012. július 2.
5. pont tekintetében: 2012. július 16. illetve 2012.
augusztus 17.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
8. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására
(12elot67 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Amennyiben a bizottság tagjainak nincs módosító javaslata, akkor az
elıterjesztésben foglalt támogatási összegeket elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
106/2012. (VII.2.) HB határozat
Kulturális Támogatási Keretre
pályázatok elbírálására

benyújtott

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Kulturális
Támogatási Keretre beérkezett pályázatokat a
határozat
melléklete
szerint
részesíti
támogatásban.
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2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdések elkészítésére, és a
támogatási összegek átutalására.
A támogatási keret
mellékletét képezi.

felosztása

a

határozat

Határidı: 2012. július 2.
2. pont tekintetében: 2012. július 16., illetve 2012.
augusztus 17.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
9. napirendi pont:
Támogatási kérelmek elbírálása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Röviden ismerteti a Tálosi Zoltán Honvéd Hagyományırzı Egyesület Tolna Megyei
Szervezetének kérelmét.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság forráshiány miatt ne támogassa a kérelmet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
107/2012. (VII.2.) HB határozat
A Tálosi Zoltán Honvéd Hagyományırzı
Egyesület Tolna megyei Szervezetének kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Tálosi Zoltán
Honvéd Hagyományırzı Egyesület Tolna megyei
Szervezetének a Baka Múzeum mőködtetésére
vonatkozó kérelmét forráshiány miatt nem
támogatja.
Határidı: 2012. július 2.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Elmondja, hogy a bizottság a június 25-i ülésén a Garay János
Gimnázium óbecsei utazását a költségvetés „Nemzetközi kapcsolatok” keretébıl javasolta támogatni.
A határozatról tájékoztatta Berlinger Attila kommunikációs referenst, és ı azt a tájékoztatást adta,
hogy ebbıl a keretbıl nem lehet ilyen célú támogatást nyújtani, mert ez az összeg a protokoll
rendezvények és utazások költségeinek a fedezete. Más iskolától is érkezett már hasonló tárgyú
kérelem, és azok is elutasításra kerültek. Javasolja, hogy a bizottság módosítsa a korábbi határozatát.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság vonja vissza a korábbi határozatát, és a
Garay János Gimnázium kérelmét 40.000,- Ft-tal támogassa a bizottság Tartalék Kerete terhére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
108/2012. (VII.2.) HB határozat
A Garay János Gimnázium óbecsei utazásának
támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 99/2012.
(VI.25.) HB határozatát visszavonja, és a Garay
János Gimnázium óbecsei utazását 40.000,- Fttal támogatja a bizottság Tartalék Kerete
terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére, és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. július 2.
2. pont tekintetében: 2012. július 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
10. napirendi pont:
A 2012. évi Civil Keret pályázati felhívása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Kéri a bizottságot, hogy az ülésen kiosztott Civil Keret pályázati felhívását fogadja el.
Elmondja, hogy a pályázati felhívást a tavalyi kiírásnak megfelelıen készítették el.
Horváth Ferenc: Javasolja, hogy a Civil keret tekintetében is kérjenek be a pályázóktól nullás NAV
igazolást.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal. Javasolja, hogy a bizottság ezzel a módosítással
fogadja el a Civil Keret pályázati felhívását. A Sportkerettel együtt ezt a pályázati felhívást is minél
elıbb tegyék közzé Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján, és a pályázat benyújtási határidejét úgy
határozzák meg, hogy a Szekszárdi Vasárnap augusztus 5-i számában még meg tudjon jelenni a kiírás.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
109/2012. (VII.2.) HB határozat
A 2012. évi Civil Keret pályázati felhívása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2012.
Civil keret pályázati felhívását elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a
Szekszárdi Vasárnap aug. 5-i, valamint
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Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján való
folyamatos közzétételérıl.
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. július 2.
2. pont tekintetében: 2012. augusztus 5. illetve
folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
11. napirendi pont:
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 9 órakor berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogi és bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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