SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/43-5/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2019. március 25-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag
Pap Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Tamási Anna igazgatóságvezető
Majnay Gábor osztályvezető
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil
kapcsolatok referense
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Berlinger Attila kommunikációs referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
Bernáth Zsolt a Fehérlófia Sportegyesület elnöke
Gergely Péter a Gemenc Természetvédelmi- és
Sportegyesület elnöke
Dr. Vastag Oszkár a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke
Tancsa Zoltán az OLC-Trans Gemenc Judo Klub Egyesület
elnöke
Márton István a Fáklya SE Szekszárd elnöke

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
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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.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot 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
1. napirendi pont:
Az óvodák továbbképzési programjainak felülvizsgálata, beiskolázási tervek
(34. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet, valamint más kapcsolódó önkormányzati
rendeletek módosításáról (tervezet)
(80. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2018. évi eredményeinek áttekintéséről
(82. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
4. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2018. évi megvalósulásáról
(68. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Fehérlófia Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(17. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Bernáth Zsolt a Fehérlófia Sportegyesület elnöke
6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárd Kórház Sportkör működéséről és terveinek bemutatásáról
(15. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Dr. Vastag Oszkár a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke
7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Természetvédelmi-és Sportegyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
(16. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Gergely Péter a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület elnöke
8. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Fáklya SE Szekszárd működéséről és terveinek bemutatásáról
(32. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Márton István a Fáklya SE Szekszárd elnöke
9. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az OLC-Trans Gemenc Judo Klub Egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(26. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Tancsa Zoltán az OLC-Trans Gemenc Judo Klub Egyesület elnöke
10. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Sportközpont NKFt. 2018. évi munkájáról és terveinek
bemutatásáról
(28. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
11. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Sportközpont NKFt. 45. Gemenci Nagydíj Kerékpár verseny
szervezéséről és terveinek bemutatásáról
(24. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
12. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2019. évi bizottsági keretének felosztása
(30. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
13. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2019. évi Sportkeretének felosztása
(31. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
14. napirendi pont:
A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület telephelyének bérleti díjára vonatkozó támogatás
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
15. napirendi pont:
2019. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívása
(21. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
16. napirendi pont:
2019. évi „Sportkeret/Működési célú” keret pályázati felhívása
(22. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
17. napirendi pont:
2019. évi „Sportkeret/Sportrendezvények szervezése” keret pályázati felhívása
(23. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
18. napirendi pont:
Javaslatok beérkezett kérelmek támogatására
(29. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
19. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda támogatási kérelme
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(33. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
ZÁRT ÜLÉS:
20. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(58. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
_____________________________________________________
1. napirendi pont:
Az óvodák továbbképzési programjainak felülvizsgálata, beiskolázási tervek
(34. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az óvodáknak minden évben el kell készíteniük a
beiskolázási tervüket, amelynek alkalmazkodnia kell a továbbképzési tervükhöz.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda idén nyújtotta be a
továbbképzési programját?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem, már a tavalyi évben, csak nem került még a
bizottság elé.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hol van a 2. számú Óvoda továbbképzési programja?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A 2. számú Óvoda még nem nyújtotta be a terveit.
De azt majd a társulási tanácsnak kell jóváhagynia. Az a továbbképzési terv jövőre lesz
esedékes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Van határidő a tervek benyújtására?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Március 15-ig kellett elkészíteniük, és ezt követően
kell benyújtani.
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 26/2019. (III. 25.) határozata
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az óvodák továbbképzési programjának felülvizsgálatáról,
beiskolázási tervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (2) bekezdés e) pontja, továbbá a pedagógustovábbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (2) és (8) bekezdése
alapján
1. – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.
23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1.
melléklet 2. pont 1. bekezdésének 3. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörében eljárva – a
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten (a továbbiakban: 1.
Számú Óvoda) 2019-2024. nevelési évekre vonatkozó, és a
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda (a továbbiakban:
Gyermeklánc Óvoda) 2018-2023. nevelési évekre vonatkozó
középtávú továbbképzési programját jóváhagyja;
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. – az SZMSZ 1. melléklet 2. pont 6. bekezdésének 2.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
– az 1. Számú Óvoda és a Gyermeklánc Óvoda 2019/2020.
nevelési évi beiskolázási tervével egyetért;
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az
intézmények vezetőinek.
Határidő:
Felelős:

2019. április 3.
dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet, valamint más kapcsolódó önkormányzati
rendeletek módosításáról (tervezet)
(80. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztésben azt olvasta, hogy a költségvetési
rendeletet az első negyedév kivételével negyedévenként lehet módosítani. Akkor ez most
nem a mostani negyedév?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Negyedévenként lehet előirányzatot módosítani, de nem
biztos, hogy negyedévenként kerül sor erre. Az idei évi költségvetési rendelet módosításáról
van szó. A zárszámadás előtt lesz még egy módosítás.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Akkor miért van az írva, hogy az első negyedév kivétel?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Lehet közben is módosítani, de nem kötelező
negyedévenként. Az első negyedévben az önkormányzat nem szokott rendeletet módosítani,
de most olyan körülmények álltak elő, amelyek szükségessé teszik a rendeletmódosítást. A
költségvetés indulásakor nem lehet tervezni folyószámlahitelt. Például e miatt is szükséges a
módosítás, valamint könyveléstechnikai szempontok miatt is. A közfoglalkoztatottak után járó
támogatás sem volt még ismert a költségvetés tervezésekor, így ezt az összeget sem lehetett
betervezni a költségvetésbe. Ahhoz, hogy az önkormányzat fizetni tudjon a
közfoglalkoztatottaknak, és ezt le is tudja könyvelni, szükséges az előirányzat módosítás.
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 27/2019. (III. 25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet,
valamint más kapcsolódó önkormányzati rendeletek
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.)
önkormányzati rendelet, valamint a más kapcsolódó
önkormányzati
rendeletek
módosításáról
szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. március 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2018. évi eredményeinek áttekintéséről
(82. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Korábban a Közgyűlés úgy határozott, hogy évente el kell
készülnie egy tájékoztatónak, amely tartalmazza, hogy mi történik a városban. Elmondja,
hogy ez a beszámoló nem tekinthető teljes anyagnak, mert például az iskolák már nem az
önkormányzathoz tartoznak. Észre lehet venni, hogy az önkormányzati szervezésű ügyek,
illetve a városhoz tartozó intézményeknek az ifjúsággal kapcsolatos ügyei kerültek bele a
tájékoztatóba. Ez azért is történt így, mert az utóbbi években különböző díjakra pályázhat az
önkormányzat, és ezekhez a pályázatokhoz be lehet nyújtani kész anyagként ezeket a
beszámolókat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A tájékoztatóban több olyan fejezet is van, amelyek a Civil
Koncepció megvalósulásáról szóló tájékozatóban is megtalálhatóak.
Majnay Gábor osztályvezető: Igen, van átfedés a kettő tájékoztató között.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Művészeti tevékenység főcím alatt található a Tánc
alcím. Véleménye szerint érdemes lett volna egy kicsit többet írni a táncházról. A jövőben
mind a két koncepcióhoz javasolna egy tartalomjegyzéket is. Igen nagy terjedelmű anyagról
van szó, és egy tartalomjegyzékkel könnyebben át lehetne tekinteni. Arra szeretné kérni a
Humán Osztály dolgozóit, hogy a jövőben a könnyebb áttekinthetőség érdekében készítsenek
tartalomjegyzéket a beszámolókhoz.
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 28/2019. (III. 25.) határozata
az
Ifjúsági
Koncepció
2018.
évi
eredményeinek
megvalósulásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az Ifjúsági Koncepció 2018. évi
eredményeinek megvalósulásáról szóló tájékoztatót a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja;
Határidő:
Felelős:

2019. március 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2018. évi megvalósulásáról
(68. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
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Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ennél a napirendnél is szeretné megkérni a Humán Osztály
dolgozóit a tartalomjegyzék elkészítésére. A Helyi Akció Csoport résznél fel van sorolva az
előterjesztésben öt civil szervezet, valamint olvasható az is, hogy a település különböző
társadalmi csoportjai megfelelően képviseltetve vannak a szervezetben, és a három szféra
képviselete arányos. Érdekelné, hogy az üzleti- és a közszférát kik képviselik. Szeretné
megtudni azt is, hogy mit jelent az ESZA és az ERFA.
Majnay Gábor osztályvezető: A fejezetek összeállításában segítettek azok a kollégák is, akik
az adott témakörnek a felelősei. Erre a kérdésre Berlinger Attila tudna választ adni. Jelzi, hogy
szól Berlinger Attilának, hogy egy kérdés erejéig jöjjön be a bizottság ülésére.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A civil szervezetek jelezték neki, hogy
nagyon örülnek annak, hogy a város anyagilag is támogatja őket. Viszont ezek a civil
szervezetek hiányolják, hogy a beszámolókban nincs forintosítva az, hogy a civilek munkája
milyen értékű. Megjegyzi, hogy ezt nehéz konkrétan egy összegben meghatározni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondja, hogy van olyan beszámoló, amely ezt
tartalmazza. A Babits Mihály Kulturális Központ beszámolójában tételesen fel van sorolva,
hogy körülbelül öt millió forint értékben végeztek a civil szervezetek munkát. Zsikó Zoltán
ügyvezető kimutatta a beszámolójában, hogy mekkora összeget kellett volna fizetniük a civil
szervezeteknek, ha nem önként vállalták volna a feladatok ellátását.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Ezt az adatot hiányolja a beszámolóból.
Az mindig látszik, hogy a város mekkora összeggel támogatja a szervezeteket. A civil
szervezetek hatalmas értékeket képviselnek. Nagyobb súlyt kellene fektetni a beszámolókban
a civil szervezetek tevékenységének értékelésére.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Most volt felügyelő bizottsági ülés a kulturális központban.
Nagyon örült, hogy forintosítva szerepelt a kulturális központ által nyilvántartott szervezetek
munkája.
Majnay Gábor osztályvezető: Elmondja, hogy az előterjesztés 15. számú melléklete
tartalmazza, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényein a civil szervezetek
mekkora összegben működtek közre térítésmentesen.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Igen, de ezen kívül még nagyon sok civil
szervezet működik a városban.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ezt az adatot csak akkor tudja a hivatal beletenni az
előterjesztésbe, ha megkapja hozzá a szükséges adatokat.
Majnay Gábor osztályvezető: A jövőben ezt úgy lehetne megoldani, ha a civil szervezetek
kapnának egy körlevelet arról, hogy adott év december 31-ig küldjék meg forintosítva ezt az
adatot.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Jogosnak tartja a Civil Kerekasztal elnökének a kérését.
Majnay Gábor osztályvezető: De ez csak akkor lesz megvalósítható, ha a civil szervezetek
küldik meg ezeket az adatokat. Mert rajtuk kívül ezt más nem tudja megmondani.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Egy kívülálló ezt nem tudja
megmondani, de érzékeli, hogy micsoda munkát végeznek ezek a szervezetek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni ezt a javaslatot, de a megvalósításhoz számít
Ferenc Vilmos segítségére is.
Berlinger Attila kommunikációs referens megérkezik az ülésterembe.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szeretné megkérdezni, hogy mit jelent az ESZA és az ERFA.
Berlinger Attila kommunikációs referens: Elmondja, hogy létrejött a Helyi Akciócsoport a TOP
keretében elérhető közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítása
érdekében. Elmondja, hogy két típusú pályázat nyílt meg a szekszárdi szervezetek,
vállalkozások, egyházak és természetes személyek számára. Az ESZA esetében az Európai
Szociális Alapból lesz finanszírozva a program. Ez elsősorban inkább közösségi programok és
rendezvények, közösségi életet elősegítő eseményekre ad pályázati forrást, és tipikusan szoft
elemnek szokták hívni pályázati szakzsargonban. Elmondja, hogy 23 pályázat érkezett be,
amelyeknek a tartalmi bírálatát végzi el a HACS külső szakértő bevonásával. Várhatóan néhány
héten belül sor kerül az eredményhirdetésre is. 133,3 millió forint a rendelkezésre álló forrás.
Minimum kettő, maximum 20 millió forintos támogatást lehet nyújtani, és a programokat egy
éven belül kell megvalósítani. Az ERFA esetében az Európai Regionális Alapról lehet beszélni.
Ez a program az infrastrukturális beruházásokra, kisebb mértékű ingatlan felújításokra,
bővítésre nyújt lehetőséget. Március 31-ig lehet még pályázatot benyújtani. Ebben az esetben
a rendelkezésre álló forrás egy kicsit szűkebb, 75,5 millió forint. Minimum három, maximum
30 millió forintos támogatást lehet nyújtani. Így ennél a programnál olyan sok projekt nem tud
majd megvalósulni. Itt is egy éven belül kell megvalósítani a projektet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Helyi Akció Csoportos résznél fel van sorolva az
előterjesztésben az öt civil szervezet, valamint olvasható az is, hogy a település különböző
társadalmi csoportjai megfelelően képviseltetve vannak a szervezetben, és a három szféra
képviselete arányos. Érdekelné, hogy az üzleti- és a közszférát kik képviselik.
Berlinger Attila kommunikációs referens: Két évvel ezelőtt alakult meg a HACS szervezet
Szekszárdon, hosszas egyeztetés után konzorciumi tagságban. Az egyik alapító az
önkormányzat volt, mint közszféra, majd később belépett a Polgármesteri Hivatal is. Így a
közszférát az önkormányzat és a hivatal képviseli. Az üzleti szférát jelenleg Tarr Kft., a Gárdi és
Társa Kft., a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., a Tolnagro Kft. és a Brain-Audit Kft. képviseli.
További 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 29/2019. (III. 25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2018. évi
megvalósulásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Civil
Koncepciójának 2018. évi megvalósulásáról szóló tájékoztatót a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja;
Határidő:
Felelős:

2019. március 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Fehérlófia Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(17. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Bernáth Zsolt a Fehérlófia Sportegyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Fehérlófia Sportegyesület elnökét. Megkérdezi,
hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Bernáth Zsolt, a Fehérlófia Sportegyesület elnöke: Elmondja, hogy a sportágukra jellemző,
hogy a segítők és a vezetők térítésmentesen végzik a munkájukat. Ha ezért a munkáért fizetnie
kellene az egyesületnek, az valóban nagyon sokba kerülne. Viszont érzik ennek a nehézségeit
is, ugyanis munka, család vagy tanulás mellett teljes embert kívánó feladatokat elég nehéz
elvállalni és elvégezni. Kicsit irigykedve néznek azokra a sportágakra, amelyekhez az utóbbi
években nagyon sok pénz került. Egy picit talán méltatlanul van ez a sportág a háttérben, pedig
a társadalmi hasznosságát tekintve ez egy értékes sportág. Nagyon jó például a képességek
fejlesztésére, és ez egy olyan sportág, amely egy egész életen át űzhető. Ha figyelembe veszik
a kiemelt sportágakat, akkor az a tendencia vehető észre, hogy ifjúsági korban még
versenyeznek a sportolók, de felnőtt korra eléggé eltávolodnak az adott sportágtól. Erre a
sportágra viszont ez abszolút nem jellemző, hiszen még 50 éves versenyzőjük is van. Egy igazi
életmód sportágról van szó, amely az egészséges életmódhoz nagyon jól kapcsolódik. Ezért
kicsit talán nagyobb segítségre és támogatásra lenne szüksége ennek a sportágnak. Sajnos a
sportágnak a háttérbe szorulása országos jelenség. A Skandináv országokban például nagyon
népszerű ez a sport, és még az iskolákban is oktatják.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Verseny kikből
tevődik össze?
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Bernáth Zsolt, a Fehérlófia Sportegyesület elnöke: Ez egy településismereti verseny, amelyet
minden évben más településen rendeznek meg. Bodor Árpád adta ezt a nevet ennek a
versenynek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mennyire pezsdíti fel az adott települést a rendezvény?
Bernáth Zsolt, a Fehérlófia Sportegyesület elnöke: Nagyon jól felpezsdíti a települést. A
legutóbbi verseny helyszíne Kisszékely volt. A település polgármester asszonya mondta, hogy
ennyi gyermek még soha nem volt a településen. A helyiek viszont általában nem
kapcsolódnak be a rendezvénybe, maximum egy vagy két csapat nevez csak be az adott
településről.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az idén hol lesz ez a rendezvény?
Bernáth Zsolt, a Fehérlófia Sportegyesület elnöke: Több települést is kiszemeltek, a pontos
helyszín még nincs eldöntve. Szóba került Döbrököz és Bikács is. Általában a kisebb
településeket célozzák meg, ahová az emberek egyébként nem nagyon mennének. Véleménye
szerint érdemes megnézni ezeket a településeket, mert ott is találhatóak nagyon értékes
dolgok.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kisszékely véleménye szerint nagyon csodálatos település.
A diák tájfutási program szervezése hogyan történik?
Bernáth Zsolt, a Fehérlófia Sportegyesület elnöke: Igazából most már nagyrészt iskoláknak
szervezik meg a programot, az iskolák udvarában vagy a tornatermekben. A tornatermet
berendezik a szükséges eszközökkel az előre elkészített térképnek megfelelően. Úgy gondolja,
hogy azoknak a gyermekeknek, akik nem rendelkeznek ilyenfajta ismeretekkel, egy
tornateremben zajló verseny is kihívás lehet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Arra kéri az egyesület elnökét, hogy az egyesület által
végzett önkéntes munkát a jövőben forintosítsa a beszámoló készítésekor. Megköszöni a
beszámolót.
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 30/2019. (III. 25.) határozata
a Fehérlófia Sportegyesület 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.
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pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja
a
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

Fehérlófia

Sportegyesület

szakmai

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárd Kórház Sportkör működéséről és terveinek bemutatásáról
(15. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Dr. Vastag Oszkár a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárd Kórház Sportkör elnökét. Megkérdezi,
hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Vastag Oszkár, a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke: Elmondja, hogy a támogatásoknak
köszönhetően újra a kiemelt sportágak közé került a vívás. Mind a Magyar Vívószövetség,
mind a város nyújtott támogatást az egyesületnek, amellyel újra működőképessé tudott válni
az egyesület. Nagyon sok felszerelést tudtak venni, és a felvetődött jogi problémákat is meg
tudták oldani. Teljesen jogszerűen és törvényszerűen működnek. Tulajdonképpen az öt-hat
éves korosztálytól egészen a nyugdíjas korosztály felső határáig mindenkinek tudnak
biztosítani sportolási lehetőséget az egyesületnél.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Mi vezetett a tenisz szakosztály megszűnéséhez?
Dr. Vastag Oszkár, a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke: Kerekes Lászlónak a tevékenysége.
Nem fizette a számlákat, és fennállt annak is az esélye, hogy valaki benyújtja majd a
csődeljárást ellene. Szeretné megköszönni az önkormányzatnak és a polgármester úrnak,
hogy segítséget nyújtottak a problémák megoldásához.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ha rendeződni fog a teniszpálya kérdése, akkor lehetséges,
hogy újra elindul majd a tenisz szakosztály?
Dr. Vastag Oszkár, a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke: Egyelőre még nem merült ez fel.
Elmondja még, hogy tavaly ünnepelte az egyesület a fennállásának 65. évfordulóját.
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 31/2019. (III. 25.) határozata
a Szekszárd Kórház Sportkör 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:

Szekszárd

Kórház

Sportkör

szakmai

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Természetvédelmi-és Sportegyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
(16. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
14
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Meghívott: Gergely Péter a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület
elnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Gergely Péter, a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület elnöke: Úgy érzi, hogy a
leszálló ág megszűnt. A nagy, extrém rendezvényüket a személyi állomány lecsökkenése miatt
nem tudják megszervezni. A szervezeteknél a legfőbb feladat a társaság összetartása. Ennek a
hiánya miatt több dolog is elmaradt. Az egyesület jellemzően azzal foglalkozik, amivel más
nem. Ez alatt lehet érteni például a drótkötélpályát és az éjszakai túrát is. Sajnos a harmadik
évezredben egy tizenéves fiatalt nehéz rávenni arra, hogy kimozduljon a szabadba. Egy normál
természetjáró tevékenység egy mai fiatalnak ingerszegény. Az országos szövetségnél is szóba
jött a „hogyan tovább” kérdés, ugyanis mindenki panaszkodik arra, hogy nem tudja kimozgatni
a gyereket. Ha a sikeres előzményekre gondol, akkor szükség van valamiféle csavarra is.
Elmondja, hogy az akadályversenyüknek volt egy főpróbája is. Az egyik aktivistájuk, aki nyolc
évesen került az egyesülethez, már fiatal felnőttként vállalkozó lett, és meghívást kapott a Jász
találkozóra is. Ő összeszedte a régi társaságot, és segített a szervezésben. Kaptak megfelelő
helyszínt, így össze tudott jönni a pályaépítő csapat. Az egyesület kapott támogatást a várostól
is, valamint a nagyobb rendezvényeikből is lett bevételük, így eszközállományt tudtak
felhalmozni. A probléma az, hogy ezeket az eszközöket tárolni, üzemeltetni és karbantartani
is kell, amelyre még próbálnak megoldást találni. Az egyesület tagjainak az aktivitása azért
csökkent, mert nagyon sokan az elmúlt egy-két évben vettek ingatlant, amelyet most újítanak
fel a szabadidejükben.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A többi természetjárással foglalkozó egyesülettel milyen a
kapcsolat?
Gergely Péter, a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület elnöke: A Kórház Sportkörrel
a kötődésük minimális a teljesen elkülönülő programstruktúra miatt. A kapcsolat jó velük, de
nincsenek átfedések. A Fehérlófia Sportegyesülettel és az Ifjúsági Unióval viszont nagyon
szoros a kapcsolatuk. Elmondja, hogy több rendezvényük is átfedi egymást. A Fehérlófia
Sportegyesülettel eszközt is adnak egymásnak, valamint személyi állománnyal is kisegítik
egymást. Az Ifjúsági Unióval alkalomszerű a kapcsolatuk bizonyos túrák rendezésekor.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nagyon örül annak, hogy jó kapcsolat alakult ki az
egyesületek között.
Gergely Péter, a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület elnöke: Véleménye szerint a
jó kapcsolat segíti az egyesület működését, az ellenséges viszony csak hátráltatná az
egyesületeket. Bonyhádon jó pár évvel ezelőtt szétvált egy egyesület. Ma a gyermekek
megváltozott életfelfogásához kell alkalmazkodniuk. Elmondja, hogy a lassú visszatérés jeleit
érezni lehet, ugyanis azok a túratársai, akikkel még az 1990-es években együtt túrázott, lassan
megjelennek családapaként gyermekeikkel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További 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 32/2019. (III. 25.) határozata
a Gemenc Természetvédelmi-és Sportegyesület 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 Gemenc Természetvédelmi-és Sportegyesület
szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság tartson öt perc szünetet.
Az elnök szavazásra teszi fel a szünet megtartására vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A bizottság 9 óra 29 perctől 9 óra 34 percig szünetet tartott.
A bizottság a szünet elteltével folytatja munkáját az elfogadott napirend alapján.
8. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Fáklya SE Szekszárd működéséről és terveinek bemutatásáról
(32. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Márton István a Fáklya SE Szekszárd elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Fáklya SE Szekszárd elnökét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Márton István, a Fáklya SE Szekszárd elnöke: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, de a
felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban azt olvasta, hogy az egyesület többkevesebb sikerrel szerepelt a versenyeken. Ezt hogyan kell érteni?
Márton István, a Fáklya SE Szekszárd elnöke: Elég gyakran szereznek érmeket a versenyzők,
de erősebb mezőnyben, ahol ép versenyzők is versenyeznek, hátránnyal indulnak. Egy
kerekes székes játékos például nem tud úgy teljesíteni, mint egy normál játékos.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke jelezte, hogy szeretné,
ha az egyesületek által végzett önkéntes munka forintosítva lenne. A beszámolóban olvasta,
hogy az asztalitenisz bajnokságot az egyesület bonyolítja le, segítve ezzel a városi
sportcsarnokot. Például ezt is meg lehetne határozni forintban.
Márton István, a Fáklya SE Szekszárd elnöke: Ha a versenyre hívnának egy bírót, az 25.00030.000 forintba kerülne. Ha még beleszámolná a segítők közreműködését is, akkor már
50.000-60.000 forintnál tartanának. A kisebb versenyeken általában ő szokott lenni a főbíró,
az évi egyszeri nagyversenyükre pedig ismerőst hívnak, aki a baráti viszonyra tekintettel ingyen
megoldja a verseny lebonyolítását. Persze ilyenkor ők is közreműködnek, mert egy-két ember
nem lenne elég a rendezvény lebonyolításához. 70-80 ember versenyez négy-öt kategóriában,
ehhez szükség van segítők közreműködésére. Elmondja még, hogy április 6-án lesz a
meghívásos versenyük, amelyre szeretettel várja a bizottság tagjait is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
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 33/2019. (III. 25.) határozata
a Fáklya SE Szekszárd 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
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1. jóváhagyja a Fáklya SE Szekszárd szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az OLC-Trans Gemenc Judo Klub Egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(26. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Tancsa Zoltán az OLC-Trans Gemenc Judo Klub Egyesület elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az OLC-Trans Gemenc Judo Klub egyesület elnökét.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Tancsa Zoltán, az OLC-Trans Gemenc Judo Klub Egyesület elnöke: Elmondja, hogy Szepesi
József vezetőedző szokott részt venni a bizottság ülésén, de ő most egyéb elfoglaltsága miatt
nem tudott eljönni. Három fő téma olvasható a beszámolóban: a létszám megtartása, az
eredményesség és az új judo terem építése. A létszám megtartása nem változott, általában
90-120 fő között van a gyermekek létszáma. Az iskolákban folytatnak toborzást. Szívfájdalma,
hogy kiment egy olyan generáció, akik nagyon sok olimpiai pontszámot hoztak valamikor.
Több éven keresztül ők hozták a legtöbb olimpiai pontszámot. Őket valahogyan pótolni kell
majd. Nagyon fontos a judo terem kérdése is. A megyei kapitány nagyon sportos ember, és az
egyesület nagyon szereti is. Az egyesület abban a teremben tart edzéseket, amely régen
rendőr judo klub volt. Az épületet valamikor még le akarták bontani, de ez ellen nagyon
küzdöttek akkor. Így ebben az időben szóba került a sportcsarnoki megoldás is. 100 gyerek
azért rendszeresen űzi ezt a sportot, és ez olyan sport, amely a testet és a lelket is edzi. A
rendőrkapitány készíttetett egy szakértői véleményt, valamint az országos rendőrfőkapitányságtól szerzett 80-100 millió forintos támogatást is a komplexum felújítására. Az
egyesület is nyújtott be pályázatot a judo szövetségen keresztül. Ez a pályázat tavaly májusban
indult el, de még mindig nem született döntés. Elmondja, hogy az egyesület olyan
hiánypótlásokat kell, hogy elvégezzen, amely a minisztérium miatt van. Nehezíti a dolgot, hogy
olyan nyilatkozatokat is kell tenni, amely a tulajdonra vonatkozik. Az egyesület ebben az
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esetben nem tulajdonos, de még csak a rendőrség sem, ugyanis a magyar állam a tulajdonos.
16 évet kell aláírni a pályázathoz, amelyet azért sem tudnak megtenni, mert a rendőrkapitány
megbízatása öt-hat év. Sikerült már elérniük, hogy az országos rendőr-főkapitányság aláríja,
hogy folyamatosan biztosítják a működést. Ezt viszont nem fogadták el a pályázathoz. Itt
szeretné megköszönni az önkormányzat segítségét, hiszen a tavalyi évben kaptak kettő millió
forint támogatást erre a beruházásra. Az egyesület ebből a komplex felújításból nyolc-tíz millió
forintos részt vállalt. Nyolc millió forintra pályáztak ugyanis két millió forint önerővel. Úgy
gondolja, hogy a beruházás után sokáig nem kell majd hozzányúlni az épülethez.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Azt kérdezi az egyesület elnökétől, hogy judózott-e
valamikor.
Tancsa Zoltán, az OLC-Trans Gemenc Judo Klub Egyesület elnöke: Nem, a gyermekei által
ismerkedett meg a sportággal. Elmondja, hogy Szepesi József vezetőedzőt nagyon szeretik a
gyermekek. A vezetőedző nem szereti a tömegsportot, véleménye szerint ilyen a judónál nem
létezik.
Takács Zoltán bizottsági tag: Hány éves kortól mennek a gyermekek az egyesülethez?
Tancsa Zoltán, az OLC-Trans Gemenc Judo Klub Egyesület elnöke: Volt olyan eset is, hogy
négyéves gyermek is jelezte, hogy jönne edzésre. Igazából a hatéves kor lenne az ideális, de a
fiatalabb gyermekeknél is meg szokta nézni a vezetőedző, hogy milyen a fizikális és a mentális
állapotuk. Tavaly olyan jól sikerült a toborzásuk az iskolákban, hogy kevésnek bizonyult az
edzőlétszám. Ezért nem mertek több gyermeket vállalni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
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 34/2019. (III. 25.) határozata
az OLC-Trans Gemenc Judo Klub 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 az OLC-Trans Gemenc Judo Klub Egyesület
szakmai beszámolóját;
Határidő:

2019. március 25.
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Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Sportközpont NKFt. 2018. évi munkájáról és terveinek
bemutatásáról
(28. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Sportközpont Nkft. (a továbbiakban:
Sportközpont) ügyvezető igazgatóját. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatója: Nem szeretné
kiegészíteni a beszámolót, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Mikor lesz kész az uszoda?
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatója: Polgármester úr tartott
egy sajtó nyilvános beszélgetést erről, ahol elmondta, hogy a kivitelezők tartják az ütemtervet,
amely azt jelenti, hogy szeptember közepére használatba-vételi engedéllyel kell, hogy
rendelkezzen az uszoda. Úgy gondolja, hogy, ha semmilyen rendkívüli körülmény nem merül
fel, akkor ez tartható is. Ha október közepére ténylegesen birtokba is tudják venni a
gyermekek az uszodát, akkor az ideális lenne. A kivitelezés most a látványos, és a tempójában
is gyors szakaszban tart. Most folyik ugyanis a szerkezetépítés, a vasszerelés, a betonöntés,
így látványosan növekszik ki a földből az épület. A hónap végén elkészült az első szintnek a
födémszerkezete is. Ezt követően zajlik majd a pillérezés és készül el a tetőszerkezet. Május
végére tető alá fog kerülni az épület. Ezt követően kerül majd sor a kevésbé látványos részekre,
mint például a villany- és vízvezeték-szerelésre. Igyekeznek a Sportközpont életét úgy
szervezni, hogy ne akadályozza az építkezést, valamint, hogy az építkezés se akadályozza az
egyéb programokat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámoló harmadik oldalán fel vannak sorolva a bérleti
díjak. A természetbeni juttatás forintértéke ez alapján lesz meghatározva?
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Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatója: Igen. Elmondja, hogy
most felülvizsgálják azt a szabályzatukat, amely ennek a számítására vonatkozik. Ugyanis a
bérek emelkedésével a szolgálati díjak is emelkedtek. Így egy új költségszámítási szabályzat
készítése van folyamatban. A térítésmentes juttatást ez alapján számolják. Ezek egyébként
bruttó számok. Ami változás volt, hogy az uszoda építése miatt ÁFA kötelessé vált a
Sportközpont, és az ÁFÁ-t tovább kellett, hogy hárítsák a bérlőkre. A civil szervezetek többsége
nem tudja az ÁFÁ-t visszaigényelni, így ebből volt egy kis zúgolódás. A költségvetés elfogadása
a naptári évhez igazodik, így az évforduló december 31-e, míg a sportnál ez a forduló nyáron
van, így a sportév pont felezi a gazdasági évet. A sportszervezeteknek így évközben jött ez a
plusz 27%-os ÁFA emelkedés.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előző évhez képest változást jelent a triatlon
megszűnése?
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatója: A Sportközpont három
fő tevékenységi kört végez. Az egyik a létesítmények üzemeltetése, amely pénzügyileg és
minden más erőforrás szempontjából is talán a legnagyobb részt jelenti. Ezen kívül van még a
sportrendezvények szervezése és a sportegyesületi tevékenység is. A Dinamic Triatlon Clubból
kiváltak a fiatalok, és a szülők a Sportközpontnál találtak helyet a gyermekeiknek. A gyermekek
viszont gyorsan kikoptak, sokan továbbtanultak, míg mások csak abbahagyták a sportot, és
nem találtak olyan triatlonos szakembert sem, aki tudott volna foglalkozni a gyermekekkel.
December 31-el szűnt meg a triatlon szakosztály. Sajnos érdemi, eredményes tevékenység
korábban sem volt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámoló tartalmazza, hogy a Szekszárd Város
Úszósportjáért Alapítvány 350.000 forint értékben felszerelés és sporteszköz támogatásban
részesítette a legjobb úszókat. Kik hozták létre ezt az alapítványt?
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatója: Ez egy meglévő
alapítvány volt. Az úszás három évvel ezelőtt került a Sportközponthoz, előtte a Vízmű
Sportegyesület keretein belül zajlott az úszás oktatás és a versenysport is. Ennek az volt az
indoka, hogy az úszás nagyon létesítményfüggő sportág, ezért a létesítmény üzemeltetőjéhez
kell, hogy közel legyen. Ez egyébként más városokban is így van. Amikor a régi uszoda bezárt,
és a fürdő szolgáltatás kikerült a vízmű Kft-től, attól átigazolták a gyermekeket, és létrehozták
az úszás szakosztályukat. Ez az alapítvány már akkor működött, és amikor az átszervezés
zajlott, akkor a Vízmű SE elnökségével abban maradtak, hogy ez az alapítvány továbbra is
segíteni fogja az úszó sportot. A sporttörvény szerint a Sportközpont is ugyanolyan
jogosultságokkal bír, mint egy civil szervezet, egy-két kivétellel. Az egyik ilyen kivétel, hogy a
Sportközpont nem gyűjtheti az adó egy százalékát. Így ez az alapítvány ezért maradt meg. Az
egy százalékból begyűjtött pénzből az alapítvány a gyermekek év végi jutalmazásában szokott
segíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Véleménye szerint a vízilabdánál a 72 fő igazolt játékos
nagyon jónak számít ilyen rövid múltra visszatekintve.
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Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatója: Igen, jónak számít. Az
úszáshoz hasonlóan a vízilabdánál is ez a sátras megoldás egy kényszermegoldás. Ha a
sportszakmai feladatokat veszik figyelembe, akkor nem sok mindenre jó ez a megoldás. Az
elmúlt három év legnagyobb eredménye az, hogy a létszámot sikerült megtartani. Ez a
sportolói létszám nagyon jó. A vízilabda ilyen szempontból egy hálás téma, mert egész
Magyarországon népszerű, és mind a gyermekek, mind a szülők szeretik. Sokan viszont
elfelejtik, hogy vízilabdázni csak az kezdhet el, aki egy meghatározott szinten tud úszni is. Azt
nem szeretik a gyermekek, hogy végig kell, hogy menjenek az úszótanfolyamon is. A kettő
sportág nagyon jól kiegészíti egymást. A jelenlegi körülmények alapján ezt a létszámot nem
tudják bővíteni. Sőt a mostani medencében le is ér a gyermekek lába, így nem tudnak olyan
taktikai dolgokat gyakorolni, amivel később érvényesülni tudnának. Így Bajára és Mohácsra
viszik a gyermekeket taktikai edzésre.
Takács Zoltán bizottsági tag: Az új uszoda medencéje alkalmas lesz a vízilabdázáshoz?
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatója: Igen. Az uszoda
tervezése öt évvel ezelőtt elkezdődött már. Akkor még TAO-s beruházásként tervezték, így
szükség volt a Vízilabda Szövetség és az Úszószövetség jóváhagyására is. Ez a medence 33x25
méteres lesz, és 2,2 méter mélységgel. A régi medence 33,1 méter volt, amely semmiképpen
sem szabvány méret. A vízilabdát jelenleg 20x30 méteres pályán játsszák, de ezt le fogják
csökkenti, hogy gyorsabb legyen a játék. Hétköznapokon el fogják választani a medencét,
hogy vízilabda és úszás edzést is lehessen majd tartani. Nagy problémát jelent egyébként az
időbeosztás. Délután három és este nyolc óra között szeretne edzést tartani minden sportág
edzője. Lesz még egy 8x16 méteres 80 centiméteres tanmedence is.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Fedett korcsolya pályára van remény?
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatója: Igen, van. A jégkorong
is kényszermegoldásban zajló sportág Szekszárdon. Országosan is népszerű sportág, nemcsak
Szekszárdon. A mostani pálya 20x40 méteres, és ideiglenes, szezonális pálya, amely csak az
U8-as és U10-es korosztálynak jó. Az U12-es korosztály már 30x60 méteres pályán játszik. Itt
is az a helyzet, mint a vízilabdánál, azaz a hazai meccset más településen játsszák. Az országos
szövetséggel már régóta egyezkednek, hiszen a szövetség is látja, hogy Szekszárdon elindult
valami. A Dél-Dunántúl egy vakfoltnak tekinthető, mert csak Dunaújvárosban és Kaposváron
van jégpálya, és még Pécsen sincsen fedett. Elindult egy program, amely a Közlönyben is
megjelent. Ennek a programnak az a célja, hogy minden megyeszékhelyen legyen egy
jégcsarnok. Szekszárd ebben a programban nem első körös, most azért lobbiznak, hogy a
második körbe bekerülhessen a város. Ez azt jelenti, hogy három éven belül lesz realitása egy
30x60 méteres jégcsarnok építésének. Ezzel egyébként óvatosan kell bánni, mert ez a méret
már nagyon nagynak számít, az egész sportcsarnok épületének megfelelő méretet jelentene.
A nagy helyigény mellett meg kell említeni, hogy ezekben a jégcsarnokok 11 hónapig
üzemelnek egy évben. A fizető közönség viszont csak az adventi időszaktól január közepéig
jön a jégpályára, így az azt követő időszakban szinte nullára csökken a korcsolyából származó
bevétel. Így a sportnak kell eltartania ezt a csarnokot. Így jól át kell gondolni, hogy fenntartási
oldalon ez működhet-e. Az új uszodában is sok ezer köbméter vizet kell naponta megforgatni
majd, aminek szintén hatalmas költsége lesz. Sem a jégpálya, sem az uszoda nem tartható
fent rentábilisan, még egy Budapest szintű városban sem. A programban egyébként az a terv
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szerepel, hogy a nemzeti sportközpont lesz az üzemeltető pont úgy, ahogyan a lőtér esetében
is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
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 35/2019. (III. 25.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont NKFt. 2018. évi munkájáról 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 Szekszárdi Sportközpont NKFt. 2018. évi
munkájáról és terveire vonatkozó szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. megköszöni a Szekszárdi Sportközpont NKFt. ügyvezetőjének
és munkatársainak eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a figyelmét a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kftnek, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati
lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

11. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Sportközpont NKFt. 45. Gemenci Nagydíj Kerékpár verseny
szervezéséről és terveinek bemutatásáról
(24. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megkérdezi a Sportközpont elnökét, hogy szeretné-e
kiegészíteni a beszámolót.
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatója: Nem kívánja
kiegészíteni a beszámolót, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nagy eredménynek tekinthető, hogy újra bekerült az UCI
verseny naptárába.
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatója: A korábbi bizottsági
üléseken elmondta már, hogy kényszerből kapták meg ezt a feladatot, mert a két szekszárdi
kerékpáros klub nem tudta megszervezni ezt a versenyt, valószínű a konfliktus miatt. A tavalyi
évhez képest változtatást jelent, hogy újból júliusban kerül majd megrendezésre a verseny.
Ennek az egyik oka az, hogy a májusi dátum ütközött a mesefesztivállal. Tavaly óta a Babits
Mihály Kulturális Központtal folyamatosan egyeztetik a programjaikat. A Gemenc Nagydíjnak
is volt olyan futama, amely érintette a kisgyermekeket is, így nem volt jó, hogy egy időpontra
esett a mesefesztivállal. A Magyar Kerékpárszövetséggel sikerült végre megegyezniük, így a
szövetség anyagilag is támogatja ezt a versenyt. A tavalyi évben 3,5 millió forint támogatást
kaptak a szövetségtől, amelyet a kérésükre a tévéközvetítésre fordítottak. A Sport1 tv a
verseny szombati futamát élőben közvetítette, a péntekit pedig felvételről. Az idei évben is
ezt az összeget biztosítja majd a szövetség. Jelezte a szövetségnek, hogy nem szeretné ezt az
összeget a tévéközvetítésre fordítani, hanem sportszakmai szempontból szeretné
felhasználni ezt az összeget. A szövetség ezért viszont azt kérte, hogy legyen júliusban a
rendezvény, mert idén lesz az Európa-bajnokság, amelyre július végén zárul a kvalifikáció.
Több magyar versenyzőnek is van esélye az Európa-bajnokságon valón részvételre, így, ha
netán kellene még pár pont nekik a kvalifikációhoz, akkor ezen a rendezvényen meg tudnák
szerezni. A verseny egyébként régen is júliusban került megrendezésre, a Tour de France
verseny első hetében. Elmondja, hogy kerékpársporttal nem szeretnének olyan mértékben
foglalkozni, hogy szakosztályt hozzanak létre. Van már két kerékpáros klub, és nem
szeretnének egy harmadikat is. Sajnos a két klub között fennálló konfliktust nem tudják
megoldani. A rendezvényekbe viszont nagy energiát fektet a Sportközpont. Szeretnének a
gyermekeknek és az amatőr sportolóknak minél több rendezvényt szervezni a városban.
Ehhez kapcsolódóan már egy programtervet is összeállítottak. Lényegében minden hónapban
lesz egy kerékpáros rendezvény. Április 20-án kezdődik el a programsorozat egy gyermek
kincskereső versennyel. Társadalmi munkában felújították a Május 1. utcai KRESZ pályát is,
amelyet most folytatnak a „Szépítsük Szekszárdot!” program keretében. Csinálnak a
kerékpárúton kerékpáros lámpaszámlálást is. Ez azt jelenti, hogy megállítják majd este a
kerékpárosokat, ha nem lesz megfelelően felkészítve a sötétben való közlekedésre a
kerékpár. Ha kell, adnak majd lámpákat is. A Baka Iskolánál lesz a számláló bázis. Ezen kívül
most már másodjára rendezték meg, és idén is sor fog kerülni egy magyar kupafutamra a Baka
Iskolánál. Szerveznek túrát is, előkészítve a Sió projekt keretében megépülő kerékpárutat. A
túra Palánkon és Gemencen keresztül megy majd, és abszolút amatőr jellegű lesz. Rendőri
felvezetéssel fognak a töltésig kitekerni, onnan pedig majd mindenki a saját felkészültségének
megfelelően megy egy kört a tempójában. A Gemenc Nagydíj keretében is lesz majd
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gyermekfutam, valamint beálltak egy civil kezdeményezés mögé is. Bringa suli néven minden
hétvégén tartanak ügyességi oktatást a Baka Iskola mellett a gyermekeknek. Gyártottak
libikókát és rámpát is, ahová már futó biciklivel is lehet menni. Azokat a gyermekeket, akik
szeretnének ezzel komolyabban is foglalkozni, ajánlják azoknak az egyesületeknek, akik
rendszeres edzésekkel készülnek a versenyekre. A technikai és az anyagi feltételeket biztosítja
a Sportközpont ehhez. Két lelkes szülő szervezi ezt a foglalkozást. Lesz egy programjuk
augusztus legvégén vagy szeptember elején is, amely az iskolakezdéshez kapcsolódik.
Elmondja, hogy KRESZ-t fognak majd oktatni a gyermekeknek, akik vetélkedőkön vesznek
majd részt és tesztet is fognak kitölteni, valamint értékes ajándékokat is fognak kapni. A
gyermekeknek van kedve ezekhez a programokhoz, csak az első egy-két alkalomra nagyon
nehéz elcsalni őket. Éppen ezért olyan ajándékokkal készülnek, amelyek számukra is vonzóak
lennének, nemcsak a gyermekeknek. Így például kerékpárt is fognak kisorsolni. A Gemenc
Nagydíjjal kapcsolatban elmondja még, hogy a felnőttek még szoktak nosztalgiázni, ők ugyanis
emlékeznek még arra, hogy milyen volt korábban ez a verseny. A fiatalok viszont már nem
emlékeznek a korábbi versenyekre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elhangzott, hogy a sötétben lámpa nélkül közlekedőknek
fog lámpát adni a Sportközpont. Ezeket a lámpákat ki finanszírozza?
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatója: A Sportközpont. A
Decathlonnal sikerült egy megállapodást kötniük. A megállapodás értelmében a Sportközpont
kihelyezi a Decathlon molinóit, amiért cserébe a Sportközpont kedvezményesen vásárolhat a
cégtől. Persze, ha összeadják a kedvezményes összegeket, az is milliós nagyságrend már.
Nemzetközi verseny profi sportolókkal nagyon sok pénzbe kerül. Mihelyt belép a sportoló az
országba, onnantól kezdve finanszírozniuk kell az étkezését, szállását és utazását, valamint
pénzdíjakat kell adniuk. Az UCI minősítés azzal is jár, hogy be kell, hogy tartsák az UCI
előírásait. Ezek az előírások meghatározzák, hogy milyen szállást kell, hogy biztosítsanak,
valamint azt is, hogy milyen étkezést kell, hogy kapjanak a versenyzők, továbbá a pénzdíj
összegét is. Nemcsak az összetett versenynek van pénzdíja, hanem az adott napi szakasz első
20 helyezettjének is. Csak a pénzdíj három-négy millió forintba kerül. Az egész verseny
költségvetése több, mint 20 millió forint. Véleménye szerint sokkal hatékonyabbak a kis
rendezvények, mert azokból utána sokat lehet profitálni. Persze fontos az is, hogy legyen egy
nagy, figyelemfelkeltő rendezvény is, de meg kell teremteni ennek a tömegbázisát is, mert
minden versenysportnak ez az alapja. A futásra is igaz ez. Szervezőként el tudja mondani, hogy
a Borvidék Félmaratonnak is sportszakmailag nem sok értéke van, viszont részt vesz rajta
2.000 ember, valamint sok olyan személy, akik családjuk révén kötődnek a településhez.
Ezeknek a rendezvényeknek az eredménye, hogy a gyermekek megjelennek a futópályán és
a kerékpárutakon is.
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 36/2019. (III. 25.) határozata
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a Szekszárdi Sportközpont NKFt. 45. Gemenci Nagydíj Kerékpár
verseny szervezéséről 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 Szekszárdi Sportközpont NKFt. Gemenci Nagydíj
Kerékpár verseny szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. megköszöni az Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének az eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a figyelmét az Szekszárdi Sportközpont Nonprofit
Kft.-nek, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati
lehetőségeket és szponzori támogatásokat a rendezvényeik
szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság tartson 10 perc szünetet.
Az elnök szavazásra teszi fel a szünet megtartására vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A bizottság 10 óra 18 perctől 10 óra 28 percig szünetet tartott.
A bizottság a szünet elteltével folytatja munkáját az elfogadott napirend alapján.
12. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2019. évi bizottsági keretének felosztása
(30. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Majnay Gábor osztályvezető: Már évek óta 42 millió forint áll a bizottságnak a rendelkezésére.
A tavalyi évi keret felosztásához képest egy kicsi változtatásra tesz javaslatot az előterjesztés.
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A Sportkeret összege a 21,1 millió forint helyett 21 millió lenne, a Mecénás tehetséggondozó
Támogatási Keret is csökkenne 300.000 forinttal, tekintettel arra, hogy az idén nem lesz
Helikon. Az így felszabaduló 400.000 forintból 200.000 forint a Tartalék Keretre kerülne,
valamint 200.000 forinttal emelkedne a Kiemelkedő Művészeti Együttesek kerete is, így az idei
évben jubiláló egyesületeket lehetne támogatni.
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 37/2019. (III. 25.) határozata
a Humán Bizottság 2019. évi bizottsági keretének felosztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014 (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet 2. pont
1/1. alpontja alapján a 2019. évi költségvetésről szóló 7/2019.
(III.01.) önkormányzati rendeletben (1. sz. melléklet) elkülönített
Humán Bizottsági Keretet az alábbiak szerint osztja fel:
I. Sportkeret:

21.000 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 3.200 eFt
VI. Kiemelkedő Művészeti Együttesek

5 .700 eFt

VII. Tartalék keret

2.300 eFt

Összesen:

42.000 eFt

Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

13. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2019. évi Sportkeretének felosztása
(31. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
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Majnay Gábor osztályvezető: Az ütemterv szerint meg kell hirdetni a pályázati felhívásokat,
ezért el kell, hogy fogadja a bizottság a Sportkeret felosztását is. A Sportkeret vonatkozásában
ez kettő pályázati felhívást jelent, a Működési célút és a Sportrendezvények szervezését. A
Sportkeret a bizottság döntése értelmében 100.000 forinttal lesz kevesebb a tavalyi évhez
képest. Most már harmadik éve nyújthatnak be pályázatot a kisebb sportegyesületek a
működési költségeikre és a sportrendezvényeikre. A működésre öt millió forint, a
sportrendezvények szervezésére 2,5 millió forint áll rendelkezésre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A működési mit tartalmaz?
Majnay Gábor osztályvezető: Arra a kis egyesületek nyújthatnak be pályázatot, például azok,
akiket ma meghallgatott a bizottság. A Sportegyesületek működési támogatási keretéből
pedig a nagyobb egyesületek részesülnek majd támogatásban. A Kosárlabda Sport Club
Szekszárd tavaly a Közgyűléstől kapott támogatást, nem a bizottsági keretből. Ez az idei évben
is így fog történni. A kis egyesületek pályázhatnak a működésen belül például a rezsi költségre
vagy akár a bérleti díjra és utazásra is.
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 38/2019. (III. 25.) határozata
a Humán Bizottsága 2019. évi Sportkeretének felosztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva a 2019. évi 21.000 eFt összegű sportkeretét az alábbi
keretekre csoportosítja:
1. Sportegyesületek működési támogatási keret

12. 000 eFt

2. Sportegyesületek támogatási kerete (pályázat útján)7. 500 eFt
- Működési célú pályázatok
5.000 eFt
- Sportrendezvény szervezése
2.500 eFt
3. Sportrendezvények Keret

1. 000 eFt

4. Sportcélú Tartalékkeret
Határidő:
Felelős:

500 eFt

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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14. napirendi pont:
A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület telephelyének bérleti díjára vonatkozó támogatás
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Majnay Gábor osztályvezető: 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 39/2019. (III. 25.) határozata
a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület telephelyének bérleti
díjára vonatkozó támogatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. felhívja a Gazdasági Igazgatóságot, hogy a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Közép-dunántúli és Vízügyi
Igazgatóság között létrejött bérleti szerződés alapján az
Igazgatóság által kiállított számla összegét, 22.308,- forintot
egyenlítse ki a Humán Bizottság 2019. évi Sportcélú
Tartalékkerete terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát az
összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2019. március 31.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

15. napirendi pont:
2019. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívása
(21. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
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Majnay Gábor osztályvezető: Elmondja, hogy a pályázati kiírás a tavalyi évhez képest kicsit le
lett rövidítve, tekintettel arra, hogy a Közgyűlés elfogadta azt a rendeletet, amely tartalmazza
a felhívásokat. A pályázati kiírás átdolgozásában közreműködött a Jogi Osztály is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hol található meg a pályázati felhívás?
Majnay Gábor osztályvezető: A város honlapján, valamint a Szekszárdi Vasárnapban is
olvasható lesz egy rövidített változat, továbbá kihelyezik az ügyfélszolgálatra is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az elbírálásra 30 napon belül kerül sor?
Majnay Gábor osztályvezető: Igen.
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 40/2019. (III. 25.) határozata
a 2019. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a 2019. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívását az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. április 3.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

16. napirendi pont:
2019. évi „Sportkeret/Működési célú” keret pályázati felhívása
(22. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: 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 41/2019. (III. 25.) határozata
2019. évi „Sportkeret/ Működési célú” keret pályázati
felhívásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a 2019. évi „Sportkeret/ Működési célú” keret
pályázati felhívását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. április 3.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

17. napirendi pont:
2019. évi „Sportkeret/Sportrendezvények szervezése” keret pályázati felhívása
(23. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: 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 42/2019. (III. 25.) határozata
2019. évi „Sportkeret/Sportrendezvények szervezése” keret
pályázati felhívásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a 2019. évi „Sportkeret/Sportrendezvények
szervezése” keret pályázati felhívását az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. április 3.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

18. napirendi pont:
Javaslatok beérkezett kérelmek támogatására
(29. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nagyon tetszik neki, hogy az előterjesztés részletesen is
ismerteti a kérelmeket, nemcsak táblázat formájában. A Garay János Gimnázium
Centenáriuma Alapítványát tavaly mekkora összeggel támogatta a bizottság?
Majnay Gábor osztályvezető: 100.000 forinttal.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Sohonyai Attilát a 21. század Petőfijeként emlegetik. Tavaly
mekkora összeggel támogatta a bizottság?
Majnay Gábor osztályvezető: Tavaly nem támogatta őt a bizottság. Két évvel ezelőtt kapott
50.000 vagy 70.000 forint összegű támogatást.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Retkes Tamásnak van olyan rendezvénye, amely a Babits
Mihály Kulturális Központon keresztül valósul meg. Ez nem az?
Majnay Gábor osztályvezető: Nem, az a Szüreti Napokkal kapcsolatos.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szekszárdi Magasiskola rendezvényre tavaly 250.000
forintot adott a bizottság?
Majnay Gábor osztályvezető: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztésben javasolt
támogatási összegekkel fogadja el a határozati javaslatot. Javasolja továbbá, hogy a bizottság
rögzítse a határozatában, hogy a Szekszárd Garay János Gimnázium Garay Napok
rendezvénysorozat keretében megvalósuló „Az Én Pannóniám” középiskolások Kárpátmedencei Vers és Prózamondó Versenyét nem támogatja, tekintettel arra, hogy az
önkormányzat ajándékcsomagot biztosított a résztvevők számára.
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 43/2019. (III. 25.) határozata
beérkezett kérelmek támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2019. évi Tartalék
Kerete terhére összesen 1.320.000,- Ft értékben a
határozat melléklete szerint nyújt támogatásokat;
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

2. a Szekszárdi Garay János Gimnázium Centenáriuma
Alapítvány által benyújtott Garay Napok rendezvénysorozat
(„Az Én Pannóniám” középiskolások Kárpát-medencei Vers
és Prózamondó Versenye, Kőrösi Csoma Sándor Kárpátmedencei Földrajzverseny, Kárpát-medencei diáktalálkozó)
támogatásával kapcsolatos pályázatot 150.000,- Ft értékben
javasolja támogatni a Közgyűlésnek;
Határidő:
Felelős:

2019. március 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okiratok
elkészítésére és a támogatások átutalására.
Határidő:
Felelős:

2019. április 10. illetve április 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

4. a Szekszárdi Garay János Gimnázium Garay Napok
rendezvénysorozat keretében megvalósuló „Az Én
Pannóniám” középiskolások Kárpát-medencei Vers és
Prózamondó Versenyét nem támogatja, tekintettel
arra, hogy az önkormányzat ajándékcsomagot
biztosított a résztvevők számára.
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

19. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda támogatási kérelme
(33. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság 100.000 forinttal
támogassa az óvoda kérelmét.
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 44/2019. (III. 25.) határozata
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont
1. bekezdésének 7. alpontjában meghatározott hatáskörében
eljárva
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1. a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Wosinsky Mór
lakótelepi épülete működésének 50. évfordulója alkalmából
létesíteni kívánt udvari hinta beszerzését és elhelyezését
100.000 Ft-tal, azaz százezer forinttal támogatja a bizottság
2019. évi Tartalék Keretének terhére;
Határidő:
Felelős:

2019. március 25.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a jegyzőt, hogy az okirat polgármester által történő
aláírását követően gondoskodjék a támogatási összeg
átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2019. április 20.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 10 óra 49 perckor berekeszti. A
bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
Ellenjegyezte:

dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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