SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/14-8/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2017. május 29-én (hétfőn) 8 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Galériás termében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Pap Máté bizottsági tag
Zaják Rita bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyv-vezető
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
A „Hiszek Benned!” Sport Program I. alprogram pályázat megvalósításához kapott
támogatási összeg elszámolásához kapcsolódó ellenőrzési folyamat eredménye
(49. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
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1. napirendi pont:
A „Hiszek Benned!” Sport Program I. alprogram pályázat megvalósításához kapott
támogatási összeg elszámolásához kapcsolódó ellenőrzési folyamat eredménye
(49. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. őszén benyújtotta a „Hiszek Benned” Sport Program I. alpontjára pályázatát, melynek
nyertes státuszáról év végén értesült az önkormányzat. A Humán Bizottság határozata
értelmében a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban:
Sportközpont) és a Fitt Lesz Sportegyesülettel (a továbbiakban: Sportegyesület) támogatási
megállapodást kötött az önkormányzat. A támogatás felhasználási ideje 2017. március 15.
volt, ami után nyolc nap állt rendelkezésre az elszámolásra. A Sportegyesület elszámolása
rendben volt. A Sportközpont is benyújtotta elszámolását, amely hiánypótlásra szorult. A
hiánypótlás megtörtént, az elszámolást rendben is találta. Szükség van azonban arra is, hogy
egy könyvvizsgáló is átnézze az elszámolásokat. Ezt követően küldhető meg a Minisztérium
részére az elszámolás. A Sportközpont 90.000 forinttal nem tudott elszámolni, ezért ezt az
összeget visszautalta az önkormányzat számlájára. Az önkormányzat ezt az összeget köteles
lesz visszautalni a Minisztériumnak. Ehhez azonban szükség van bizottsági döntésre. A
Minisztérium május 31-ig adott haladékot az önkormányzatnak, ezért volt szükség a rendkívüli
ülés összehívására. Elmondja még, hogy a könyvvizsgáló holnap jön be a hivatalba.
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 88/2017. (V. 29.) határozata
a „Hiszek Benned!” Sport Program I. alprogram pályázat
megvalósításához kapott támogatási összeg elszámolásához
kapcsolódó ellenőrzési folyamat eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. jóváhagyja a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit
Kft. Hiszek Benned! Sport Program/Gyöngyhalász
tehetségkutató program elszámolásához kapcsolódó
90.000,- Ft összeg visszautalását az előterjesztésben
foglaltak szerinti tartalommal. (VI/B/49-6/2017. számú
szerződés)
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Határidő:
Felelős:

2017. május 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. javasolja, hogy a visszautalt 90.000,- Ft támogatási összeg a
65500/2016. azonosítószámú támogatási szerződés
értelmében az ÁHT azonosító feltüntetésével (340640) az
Emberi Erőforrások Minisztériuma számlájára visszautalásra
kerüljön.
Határidő:
Felelős:

2017. május 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Tamási Anna igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 8 óra 03 perckor berekeszti.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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