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Tisztelt Közgyőlés!
I. A 2012. év mind az Önkormányzat, mind a civil szervezetek életében - hasonlóan az országos
helyzethez - a törvényi és jogszabályi változások következtében a nagy változások és a nagy
kihívások
éve
volt.
A helyi önkormányzatok mőködését, gazdálkodását, finanszírozását érintı számos gyökeres
változás mellett a civil szektorral való együttmőködés 2012-ben is az elızı években kialakult
„jó gyakorlat” szerint folyt. A mőködés során teljes mértékben megvalósult, amit a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a. pontja
fogalmaz meg: A helyi önkormányzat a feladatai ellátása során „támogatja a lakosság
önszervezıdı közösségeit, együttmőködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben
való állampolgári részvételt.”
Az Önkormányzat mőködése az elmúlt évben is tükrözte, hogy elismeri az önkéntes és civil
közösségi szektor létfontosságát; az emberek összefogásának nélkülözhetetlen jelentıségét a
város fejlıdésében; a civil szervezetek folyamatos hozzájárulását a mindennapi
értékteremtéshez, értékmentéshez; a civil szektorban végzett önkéntes munka jelentıségét a
közjó szolgálatában; a közösségi lét, a közösségteremtı tevékenység fontosságát az emberek
közérzetének javításában.
Mind az önkormányzat, mind a civil szektor folyamatosan törekedett a kölcsönös érdekeken
alapuló partneri viszony és a bizalom erısítésére.
A lehetıségeihez mérten Szekszárd MJV Önkormányzata a feladatok ellátásához szükséges
pénzügyi, szakmai, infrastrukturális segítséget - a rendkívül nehéz költségvetési körülmények
ellenére is - biztosította a civil szervezetek számára.
II.1. Az együttmőködés lehetséges formái közül az önkormányzat a civil szervezetek képviseleti
szerveivel a hagyományosnak tekinthetı gyakorlatot követve tartotta a kapcsolatot.
- A Szekszárdi Civil Kerekasztallal (továbbiakban: SZCK) 2012-ben folytatódott az aktív,
kiegyensúlyozott, korrekt együttmőködés. A SZCK rendszeresen részt vett a bizottsági
üléseken, a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság ülésein is jelen voltak. A vezetıség az
ülésekre mindenkor felkészült, kérdeztek, javaslatokat tettek, figyelemmel kísérték az aktuális
ügyeket, és meg is beszélték a teendıket. Igyekeztek új ötletekkel, információkkal segíteni a
bizottságok munkáját. Részt vettek az Aranykönyv munkálataiban is, valamint a városi
koszorúzásokon. Kezdeményezésükre megtörtént a mozgássérült parkolók felmérése.
Együttmőködési
megállapodásokkal
támogatták
a
város
pályázatait.
A „Tiszta, rendezett, virágos porta” zsőrijében képviseltette magát a SZCK Zsőritagként
végig
látogatták,
véleményezték
a
kerteket,
portákat.
Együttmőködési megállapodást írt alá az SZCK a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal.
2012. április 19-én a Civil Kerekasztallal közösen megrendezett civil fórum keretében
Horváth István polgármester úr tájékoztatást adott az Önkormányzat munkájáról, a városban
történt fejlesztésekrıl, tervekrıl, és reagált az elızı évben összegyőjtött kérdésekre (színes
cetlikre).
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A Humán Bizottság felkérésére a Kerekasztal az elmúlt évben is aktívan közremőködött a
Civil Keret pályázati kiírásának elıkészítésében, meghirdetésében, és számos esetben a
pályázatok elkészítésében. Javaslatokat fogalmaztak meg a bizottsági döntés
megszületéséhez.
A 6 millió forintos pályázati keretre beérkezett pályázatok feldolgozását követıen a
kerekasztal elnöke részt vett a döntést elıkészítı javaslat véleményezésében.
A Szekszárdi Civil Kerekasztal 2012-ben is törekedett ellátni a civil szféra közös érdekeinek
képviseletét, nyomatékosítani az egyes, speciális szakmai szervezetek érdekeit. Emellett részt
vett a közügyekkel kapcsolatos döntések kontrolljában, és esetenként egyes társadalmi akciók
és közösségi rendezvények kezdeményezésében és koordinálásában.
Emlékezetesen szépen sikerült 2012. június 9-én az Önkéntesek Napja, és a 2012.
szeptember 24-28. között megtartott Állampolgári Részvétel Hetének (ÁRH) közös
elıkészítése, lebonyolítása.
Az ötödik alkalommal közösen megrendezett nemzetközi civil kezdeményezést a civil
rendezık mellett Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Hivatala (dr. Haag Éva
alpolgármester, Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı, dr.Göttlinger István aljegyzı, Csillagné
Szánthó Polixéna, a Humán Bizottság elnöke, Pócs Margit közmővelıdési és civil
kapcsolatok referense, önkormányzati képviselık) mind személyes közremőködéssel, mind
természetbeni támogatással is segített megvalósítani.
Csillagné Szánthó Polixéna, a Humán Bizottság elnöke által megnyitott rendezvénysorozat
keretében ismét sor került a „Szabad Tér - Szabad Vélemény” hagyományos programra,
valamint az „Év képviselıje” kitüntetı cím adományozására, és folyamatosan történt a
standard ÁRH kérdıívek kitöltése a hét folyamán.
Az ÁRH kérdıívek (8. sz. melléklet) kitöltése és a „Szabad Tér – Szabad Vélemény” színes
cetlijeinek (7. sz. melléklet) győjtése tanulságos véleményeket tükröz a döntéshozatalban
résztvevık számára. A feldolgozott színes cetlik üzeneteit a Civil Kerekasztal elnöke
feldolgozás után átadta alpolgármester asszonynak.
Figyelemre méltó a közbizalmat tükrözı táblázatban (8. sz. melléklet) az a tény, hogy
Szekszárdon is - hasonlóan az országos átlaghoz - a „nagyon”(1.) és „eléggé”(2.) válaszok
összesítése alapján a bizalmi listát a civil szervezetek vezetik, majd ıket az egyházak
követik szorosan az önkormányzattal. Kizárólag a „nagyon” válaszokat figyelembe véve a
bizalmi listát az egyházak (20,61%) vezetik, majd az önkormányzatok (16.44%) mögött
szorosan zárkóznak fel az élbolyba a civil szervezetek (15,13%).
A kérdıívek válaszaiból az is kiderül, hogy a lakóhelyét érintı döntésekre való
befolyásolás lehetıségét 35%-ban minısítették a „határozottan”(9%) illetve a
„valamennyire”(26%) jelzıvel. A válaszadók többsége (51%) a nem nagyon (34%) és az
„egyáltalán nem” választ jelölte meg.
„Az év képviselıje Szekszárd 2012” kitüntetésre leadott javaslatok alapján az elismerést két
képviselı nyerte el. Dr. Haag Éva és Máté Péter munkáját díjazták ily módon a Szekszárdiak.
Az elmúlt évben második alkalommal rendezte meg a SZCK a Mobilitási Hetet, közösen az
Önkormányzattal. A Szekszárdi Klímakör keretébıl támogatott hét a mozgásra épült (séta,
zumba, biciklizés, tánc, kirándulás), továbbá vetélkedés és kérdıívezés egészítette ki a hét
programját.
„Úgy látjuk, hogy a kemény munkánk eredménye, hogy számít a véleményünk, és jó a
kapcsolatunk a képviselıkkel, az Önkormányzat munkatársaival.” – fogalmazta meg
véleményét az SZCK elnöke, aki egyben megállapítja azt is, hogy „jövıbeli közös célunk,
feladatunk: a városi civil koncepciót hozzá kell igazítani a civil törvényhez, majd ehhez
illeszteni
az
együttmőködési
megállapodást”.
A SZCK munkáját, az Önkormányzattal való kapcsolattartását, együttmőködését a Hivatalban
a közmővelıdési és civil kapcsolatok referense és a bizottsági referensek segítették.
A mőködése infrastrukturális hátterét május 31-ig a TMCISZOK biztosította (6. sz.
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melléklet). A bizottsági és közgyőlési meghívókat a kerekasztal elnöke rendszeresen
megkapta.
- A Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum (továbbiakban: KEF) munkáját 2012-ben is a
Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztály egyik dolgozója koordinálta. Feladata volt a havi
rendszerességő ülések megszervezése (meghívók kiküldése, helyszín biztosítása), a KEF
tagok számára folyamatosan elektronikus úton szakmai információk továbbítása
(programokról, rendezvényekrıl, továbbképzésekrıl), az Emberi Erıforrások Minisztériuma,
illetve a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt KEF pályázatok koordinálása
(elkészítése, pénzügyi lebonyolítása, elszámolása), valamint részvétel a pályázatokban
megjelölt stratégiai programelemek megvalósításában.
A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum 2012-ben a hagyományos tevékenységei
mellett (országos és regionális konferenciákon való részvétel, Kábítószerellenes Világnap
megszervezése, stb.) aktív szerepet vállalt a prevenció területén. A KEF tagszervezete, a
Tolna Megyei Önkormányzat Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének koordinálásával
létrejött és jelenleg is folyamatosan mőködik a Városi Prevenciós Munkacsoport, amely a
helyi közoktatási intézményekkel próbál minél szorosabb és hatékonyabb kapcsolatot
kialakítani. 2012 ıszén a KEF prevenciós munkacsoport ülést tartott, és év végén
elıkészítették a Városi Családterápiás Szakmai Mőhely megalakulását.
A KEF a tevékenységét az elnyert pályázati összegbıl, valamint az önkormányzat által
nyújtott támogatásból finanszírozza. A KEF éves költségvetéséhez az önkormányzat az elmúlt
évben 350 eFt-ot biztosított.
- A Szekszárdi Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórum a 2012. évi költségvetési rendelet
véleményezésében szerepet játszott. Polgármester úr meghívására alkalom nyílt a kérdések
felvetésére a rendelettel és egyéb, ifjúságot érintı témákkal kapcsolatban.
- A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat 2012-ben folytatta megkezdett munkáját. A Polip
Ifjúsági Egyesület, valamint a Közoktatási, Mővelıdési Sport Osztály sport- és ifjúsági
referensének koordinálásával szerveztek különbözı ifjúsági programokat, továbbá képviselték
a szervezetet városi ünnepségeken:
- Farsangi mulatság a NLB Klubban;
- Ingyen ölelés mindenkinek a Garay téren 2 alkalommal;
- Adománygyőjtés az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetségének Tolna Megyei
Szervezete részére;
- Karácsonyi készülıdés fiatalokkal (süteménykészítés, idısek otthonába látogatás);
- Ifjúsági konferenciákon, táborokban, kerekasztal beszélgetéseken való részvétel;
- A Március 15-ei és Október 23-ai városi ünnepségen koszorúzás.
- Ahogy azt az elızı évi tájékoztatóban már megfogalmaztuk, 2010-ben a Szekszárdi Civil
Szervezetek Közössége beolvadt a Szekszárdi Civil Kerekasztalba, így a Civil Koncepció
aktualizálásakor ezt is figyelembe kell majd venni.
- 2012. április 19-én a Szekszárdi Civil Kerekasztallal a városi civil Koncepcióban foglaltak
alapján megszerveztük a Civil Fórumot, ahol Ácsné Oláh Gabriella elnök asszonnyal együtt
beszámoltunk az elmúlt év eseményeirıl, eredményeirıl, majd ezt követıen történt meg a
válaszadás a civil szervezetek által felvetett kérdésekre.

civiltáj

5

2012-ben a civil szervezetekkel való együttmőködés, kapcsolattartás tovább mélyült és
gazdagodott .
1. Önkormányzati pályázatokban való együttmőködés
2012-ben egy olyan pályázatot nyújtott be önkormányzatunk, melynek megvalósításához civil
szervezetekkel való együttmőködés volt szükséges.
• TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú pályázat keretében ,,Kadarka utcai Idısek Otthona
korszerősítése (Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete,Mozgássérültek
Tolna Megyei Egyesülete).
Kettı olyan projektre adtunk be pályázatot amelyek a civil szervezetek támogatásával
történtek meg.
• DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú ,,A közösségi közlekedés színvonalának javítását
célzó infrastrukturális beruházások támogatása” (Zöldtárs Környezetvédelmi
Közhasznú Alapítvány, Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete).
• TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú pályázat keretében ,,Adj esélyt az elesetteknek!- a
szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerősítése”
(Szekszárdi Civil Kerekasztal).
A civil szektor részérıl kezdeményezett pályázatok sikerességét önkormányzatunk több
esetben is együttmőködési megállapodás aláírásával, illetve támogatói nyilatkozatok
kiadásával segítette. Ezek közül a legjelentısebbek:
• az Ifjúsági
Unió
Szekszárd (fıpályázó) TÁMOP 5.5.2-11/2 kódszámú,
önkéntesség kiterjesztése témájú pályázata,
• a 2011.évi CLXXV.törvény 51 §(1) bekezdése alapján a NEFMI által kiírt Civil
Információs Centrum címpályázata esetében a Lakható Szekszárdért Egyesület
pályázata.
2. Klímabarát település - Klímakör
A Szekszárdi Klímakör munkáját 2012-ben is a Zöldtárs Alapítvány magas szakmai
színvonalon koordinálta.
A Szekszárdi Klímakör 2012-es évnyitó ülését február 9-én tartotta meg, melyre ellátogatott
Antal Z. László, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke, a MTA Szociológiai
Kutatóintézetének tudományos fımunkatársa is. A fórumon közel 70 érdeklıdı, meghívott
vett részt.
Az év folyamán hat alkalommal üléseztek a munkacsoportok, négy alkalommal került sor
elnöki ülésre. így összesen 10 alkalommal ültek egy asztalhoz az Önkormányzat képviselıi, a
civil szervezetek és az érdeklıdı lakosság annak érdekében, hogy a klímastratégiában leírtak
megvalósuljanak.
2012-ben is adott volt a lehetısége a civil szervezeteknek, hogy pályázatot nyújtsanak be a
Klímakörhöz. A rendelkezésre állt keretbıl 6 civil szervezet összesen 854.000.- Ft
támogatásban részesült. (Magyar Rákellenes Liga, KT-Dinamic NKft, Mentálhigiénés
Mőhely, Zöldtárs Alapítvány, Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület, Sani
Luludy Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület).
A programokat részletesen a www.zoldtars.hu oldalon lehet megismerni.
A Klímabarát Települések Szövetsége négy alkalommal tartotta meg klímakoordinátori
megbeszélését illetve közgyőlést, melyeken a Szekszárdi Klímakör minden esetben aktívan
képviseltette magát. Említésre méltók a Szekszárdi Klímakör egyéb programjai is melyekkel
városunkban a különbözı nagyrendezvényekhez csatlakoztak.
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3. „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
A tavalyi évben 16 civil szervezettel dolgoztunk együtt 13 alkalommal a „Szépítsük együtt
Szekszárdot!”
program
keretében.
Az elvégzett feladatok között szerepelt köztéri padok lefestése, szemétszedés, templom
környékének,
Sió-partnak
a
rendbetétele,
szurdok-takarítás.
Megállapítható, hogy az akciónapok során tovább erısödött az Önkormányzat és a civil
szervezetek közötti jó kapcsolat.
A program kiemelkedı eseményei:
- Március 16-án az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 35 fıvel 5 óra alatt tette rendbe a Lisztes
völgyi lıtér egy nagy területét.
- Április 4-én a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör 25 fıvel 2 óra alatt tette
rendbe az újvárosi templom környékét, ahol összegyőjtöttek 3 zsák szemetet.
- Április 25-én a Mentálhigiénés Mőhely Szekszárdi Önkéntes Környezetırség (SZÖKÖR)
létrehozására vonatkozó rendezvényét erkölcsi támogatásban részesítettük.
- Május 5-én a Clark Ádám Flotilla és az Ifjú Szív Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület
26 fıvel 2 óra alatt 20 zsák szemetet győjtött össze.
- Május 10-én a Kék Madár Alapítvány 22 résztvevıvel a Béla király téri templom
környékét rakta rendbe. A másfél óra alatt 8 zsák szemetet és 1 m3-nyi építési törmeléket
győjtött össze.
- Május 10-én a Tolna Megyei Diana Vadászhölgy Klub 8 fıvel 4 óra alatt festette le a
Garay udvar 12, összesen körülbelül 28 méter hosszúságú padjait.
- Május 12-én a Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezetének rendezvényét
erkölcsi támogatásban részesítettük.
- Május 12-én a Dynamic Triatlon Club utánpótlás csapata 5 fıvel és edzıjükkel 6 órányi
munkát fordított szurdik-takarításra (föld-lapátolás, gallyazás ).
- Június 2-án a Te szedd! Összefogás a tiszta Magyarországért! keretein belül a Szekszárdi
Nagycsaládosok Egyesületével, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Szekszárdi Helyi
Szervezetével, a 608. számú Scola Caritas Cserkészcsapattal, a Szekszárdi Polgárır
Egyesülettel és a Mentálhigiénés Mőhellyel körülbelül 80 zsák szemetet győjtöttünk össze.
- Július 15-én a 608. számú Scola Caritas Cserkészcsapat a Béla király téren, a Garay téren
és a Piactéren győjtött 1,5 óra alatt 26 résztvevıvel 3 zsák szemetet.
- Szeptember 12-én a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület 7 taggal részt vett 32 pad
lefestésében, utcaseprésben a Wosinsky M. Múzeumnál 25 múzeumi dolgozóval együtt.
- Október 4-én a Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesülettel 3 óra alatt
12 ember 2 zsák szemetet győjtött össze a Szent János és Pál Kápolna takarítása közben.
- Október 21-én ismét a Clark Ádám Flotilla és az Ifjú Szív Német Nemzetiségi Néptánc
Egyesület 20 fıvel 4 óra alatt 12 zsák szemetet győjtött össze a Sió-parton.
4. Civil Bőnmegelızés
A Mentálhigiénés Mőhely Bőnmegelızési és Biztonságkultúra Szolgálata (a korábbi
Bőnmegelızési Munkacsoport) 2012. évben is tervszerően folytatta munkáját.
A közbiztonság kérdése az egész várost érzékenyen érdekli. Figyelmet és segítést érdemel a
cigány lakosság tenni akarása a felzárkózás érdekében. Jelenlévı probléma a családon belüli
erıszak, és sokoldalú védelmet igényel a teljes emberi környezet.
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Közismert, hogy állami és civil szervezetek is (Rendırség, Polgárırség, KEF, alapítványok,
egyesületek, intézmények) folyamatosan tesznek komoly erıfeszítéseket a bőnmegelızés
érdekében. Ezekkel a szervezetekkel jó a kapcsolat, az együttmőködés.
Mindent egybevetve a szolgálat (Munkacsoport) mőködése tartalmilag megvalósította az
eredeti célkitőzéseket. Folyamatosan tette a dolgát a Szılı-SZEM (a Szomszédok Egymásért
Mozgalom sajátos, a szılıs, tanyás területek védelmére kiterjedı változata) és a Mentıöv
Mozgalom (a halmozottan hátrányos helyzető, különösen a cigány fiatalok felzárkóztatása
érdekében az óvodai és iskolai pedagógusokat összefogó mozgalom). Elindult a megvalósítás
útján a családon belüli erıszak áldozatainak kezelésében segítı Menedékpont, és magasabb
szintre helyezıdött a koordinációs és tudás-közvetítı tevékenység. Új szolgálatként indult el a
Szekszárdi Önkéntes Környezetırség megszervezése, amely célul tőzte a mentális
környezet megóvását is. Megteremtıdött tehát a minıségi fejlesztés feltétele.
Megállapíthatjuk, hogy a 2007-ben elfogadott bőnmegelızési koncepció alapján 2012-ben is
folyamatosan fejlıdött városunkban a társadalmi bőnmegelızés.
A Tudás és TETT Centrum néven a Megyei Könyvtár ad megjelenési lehetıséget ezeknek a
mozgalmaknak, szolgálatoknak, ami egy teljesen új funkció, a civil kulturális közösségi tér
becsatlakoztatását jelenti egy – reményeink szerint lassanként körvonalazódó - komplex
környezetfejlesztési programcsomag megvalósításába.
A felsorolt mozgalmak és szolgálatok kezdeti csirái a közösségi rendészetnek, amely nem
idegen az itteniektıl, hiszen épp Szekszárdon alakult meg 2009-ben az Országos Civil
Biztonsági és Bőnmegelızési Mőhely (OCBBM), amely külön kiadvánnyal járult hozzá a
közösségi rendészet fejlesztéséhez. 2012-ben egy alkalommal Budapesten tartották meg a
résztvevıkkel a közös egyeztetı megbeszélést. Szélesedı az országos érdeklıdés a szekszárdi
szolgálati formák iránt. Nem csak a bőnözés elleni harc áll a középpontban, hanem a
környezet és a benne élık sokoldalú védelme és fejlesztése is az EGÉSZ-SÉG jegyében. Ez
nem annyira szakismeretek továbbadását jelenti, hanem sokkal inkább kultúra-változtatási
kérdéseket feszeget. Önként lehet tovább csatlakozni például a „Biztonságos tanyám, szép
környezetem”, vagy a Szépítsük együtt Szekszárdot! városi mozgalomhoz.
2012-ben a Szılı-SZEM Mozgalom a kiszélesedés és a minıségi fejlıdés útjára lépett.
Januárban segítették a katasztrófavédelem munkáját azzal, hogy 52 szurdokban szervezték a
hókotrást. Önkéntes szervezésük eredményeként 117 család kapott idıben segítséget.
A Húsvét elıtt idıszakban nagy figyelmet fordítottak a lopások, tanyabetörések,
környezetkárosítások megelızésére.
Májusban az aprítógép használatára készítettek fel 22 családot. A metszés utáni komposztálás
megszervezése, a Zöldtárs Alapítvánnyal való szorosabb együttmőködés segítette közelebb
hozni egymáshoz a tanyatulajdonosokat.
Szórólap készült, amelyben felhívták a figyelmet a szurdokok rendbetételére, amellyel
csatlakozott a mozgalom a „Szépítsük Együtt Szekszárdot!” városi mozgalomhoz.
Bekapcsolódott az Allianze Biztosító is a közösségi feladatok segítésébe.
A mozgalom tagjai 10 fıvel vettek részt a városban szervezett kismaratoni futóversenyen.
Folyamatos az együttmőködés a Rákellenes Liga egészségvédı munkájában. Segítették a
tanösvények bemutatását, az egészségmegırzı program során a központok biztosításában és a
vérnyomásmérések elısegítésében vettek részt.
Június elején két esetben volt bemutató az aprítógépek használatáról. İsszel a napenergiával
mőködı gyümölcsszárító bemutatása aratott nagy sikert.
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Június 8-án a hegyközségi értekezleten mutatkozott be a Szılı-SZEM Mozgalom a borászok
elıtt. Az év végi záró rendezvényen megjelent dr. Garamvölgyi László r. ddtbk., az ORFK
kommunikációért felelıs vezetıje, aki elismerıen szólt az eredményekrıl.
Az újonnan szolgálatba lépı rendırkapitány által vezetett rendırség továbbra is számít az
együttmőködésre. A Mentálhigiénés Mőhely és a Rendırkapitányság megállapodást kötött a
feladatok még teljesebb koordinálása érdekében. Ugyancsak megállapodást írtak alá a
Növényvédı Zrt-vel is és az Allianze Biztosítóval.
Az 52 feltérképezett szurdokban mintegy 4560 tanya helyzete vált ismertté. Közel 1000
embert sikerült eddig bevonni a közös munkába. Nagy eredmény, hogy 2012-ben nem fordult
elı nagyobb értékre elkövetett tanyabetörés, és nem volt komolyabb zöldlopás sem. Jól meg
lehetett oldani a „hó-helyzetet”. Nıtt a kevésbé veszélyes növényvédı szerek eladása.
Rendszeresek az ismeretbıvítı elıadások és egyre több helyre eljutnak a felvilágosító,
megelızést szolgáló anyagok is.(9.sz. melléklet)
A Mentıöv Mozgalom is tovább fejlıdött, önállósodott. A mozgalomhoz csatlakozó
intézmények több alkalommal tartottak szakmai tanácskozást elıre meghirdetett idıben. Ezen
kívül minden olyan rendkívüli esetben közösen cselekedtek, amikor intézmények közötti
egyeztetést igényelt egy-egy probléma megoldása (pl.: testvér gyerekekkel kapcsolatos
hatósági intézkedés lefolytatása).
További intézkedések történtek a családok megsegítése céljából az alábbi területeken:
– Nehéz anyagi körülmények között élı szülık alkalmi munkához juttatása;
– gyermekek testi higiéniájának, eszközeinek rendben tartása az intézményekben (fürdetés,
hajvágás, ruhamosás stb.);
– ruha, könyv, játék, élelmiszer győjtés évszakonként;
– határon túli adományok szétosztása;
– együttmőködési megállapodás megkötése a Szekszárdi Roma Önkormányzattal.
A 2012. év sok változást jelentett az önkormányzatok és az intézmények vonatkozásában is.
A mozgalomban való részvételi aktivitás alacsonyabb volt a korábbinál.Sajnálatos módon a
többségi társadalom részérıl határozottan észrevehetı a „cigány ellenesség”, amely az
intézményekben is érezteti negatív hatását. Jóval több konfliktus kialakulásával, kezelésével
kell szembenéznünk, mint az elmúlt években. Várhatóan nagyon sok lesz a tennivaló 2013ban.
Pontosításra és kidolgozásra került, hogy a családon belüli erıszak kérdéskörében mit és
hogyan lehet civil összefogással segíteni. Ebben is rendszeres az együttmőködés az
áldozatsegítı szolgálattal.
A Menedékpont szolgálat megszervezése, mőködési feltételeinek megteremtése továbbra is
folyamatos feladat.
5. Testvérvárosi Kapcsolatok
Szekszárd Megyei Jogú Város testvérvárosi kapcsolatait tartalmasabbá, szélesebb körővé teszi
a civil szervezetek jelentıs szerepvállalása.
Szekszárd-Bezons Baráti Társaság
Szekszárd és Bezons 2012-ben ünnepelte a két város között fennálló testvérvárosi kapcsolat
jubileumát. A megállapodás értelmében egymást váltva, ötévenként ad otthont egyik város a
jubileumi ünnepségnek, 2007-ben Bezons, tavaly Szekszárd volt a soros.
A megállapodás értelmében a programokat a helyi civil egyesületek, Bezons részérıl a
Comité de Jumelage, szekszárdi oldalról pedig a Szekszárd-Bezons Baráti Társaság szervezi,
amely tavaly ünnepelte alapításának 20. évfordulóját.
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Az ünnepségre 2012. november 8-11. között került sor, melyre a bezonsi Testvérvárosi
Bizottság delegációját is vendégül látták a szekszárdi szervezık. A hivatalos ünnepség egy
francia est keretében, közel 100 résztvevıvel zajlott, ahol a szekszárdi All Stars Jazz és a
Tücsök Zenés Színpad mősorát követıen a két baráti társaság újabb idıszakra szóló
együttmőködési megállapodást kötött és továbbra is vállalta a két város közötti baráti
programok, cserelátogatások szervezését.
Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Társaság
Waregem városa minden második évben 40 szekszárdi hátrányos helyzető gyermeket lát
vendégül egy 10 napos belgiumi nyaralásra, melynek teljes költségét az ottani WaregemSzekszárd Baráti Társaság és a belga város állja.
2012-ben ismét sor került a gyerekek programjának megszervezésére, melyet Szekszárdon a
helyi Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Társaság koordinált. 2012. júliusában kísérı
pedagógusok társaságában utaztak ki a gyerekek és életre szóló élményekkel gazdagodhattak
a nyaralás során.
A program elıkészítéseként 2012. áprilisában belga testvérvárosunkban, Waregemben
magyar napot szerveztek, melynek bevételét szintén a gyerekek üdültetésére fordították. A
Magyar Nap lebonyolítását az Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Társaság vállalta, melynek
tagjai közül 15 fı személyesen is kiutazott az eseményre és magyaros ételek, italok, illetve
zene kíséretében a helyi vendéglátókkal és több száz waregemi résztvevıvel együtt
ünnepelték a két város közötti barátságot.
Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság
A két romániai testvérvárosunkkal való kapcsolattartásban és programszervezésben a
Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság tagjai tavaly is aktív munkát folytattak. A Facsád
melletti Bunyaszekszárdon minden évben megtartják a Szekszárdról elszármazottak
emléknapját, melynek szervezésében a helyieken kívül a szekszárdi civil egyesület is részt
vesz. Az emléknapon az önkormányzati delegációval együtt a Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti
Társaság tagjai is részt vettek és számos adománnyal, könyvcsomaggal segítették a helyi
magyar közösségek kulturális életének színesítését. A szekszárdi civil egyesület a Szüreti
Napokon fogadta viszont a lugosi és facsádi vendégeket és több napos programot szervezett
számukra.
II. 2.1. A civil szervezetek egymás közötti együttmőködését Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata azáltal is támogatni kívánja, hogy egyes nagyrendezvényei, állami ünnepek
szervezését részben vagy egészben a civil szervezetekre bízza (Gemenci Nagydíj, Borok és
Húrok, Doni Áttörés Napja, Magyar Hısök Emléknapja, Október 23, Élı Szeretetet
Embertársainknak….).
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. vezetése az elmúlt
évben is bevonta a szekszárdi civil szervezeteket a nagy sportrendezvények szervezésébe és
lebonyolításába.
1. Városi Sportmajális 2012. május 1.
Bevont szervezetek:
- Fehérlófia SE
- Yorgos SE
- Szekszárdi Feketególyák KC
- Szekszárdi UFC
- UKSE Szekszárd
- Városi Kosárlabda Bizottság
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2. Borvidék Félmaraton 2012. május 6.
A rendezvény ötlete és szervezése teljes egészében a Kadarka Futóegyesület nevéhez főzıdik.
A Szekszárdi Borvidék dőlıin keresztülhaladva, 2012-ben több mint 1000 futó teljesítette a
félmaratoni távot. A résztvevık túlnyomó többsége az ország más településeirıl érkeznek, így
a verseny turisztikai szempontból is kiemelkedı jelentıséggel bír.
3. Kihívás Napja 2012. május 23.
Bevont szervezetek:
- Gemenc TSE
- Fehérlófia SE
- Szekszárdi UFC
- Dynamic Triatlon Club SE
- Szekszárdi Fekete Gólyák KC
- Férfi Kosárlabda SE
- Sportélmény Alapítvány
4. VI. Gróf Zichy Utcai Futóverseny 2012. április 22.
A rendezvény ötlete és szervezése teljes egészében a Sportélmény Alapítvány nevéhez
főzıdik. A verseny elsısorban a fiatalkorúak sportolási igényeit szolgálja. A résztvevık
száma évrıl-évre, minden korosztályban növekszik. Az indulói létszám 2012-ben meghaladta
az 500 fıt.
5. 38. Gemenci Nagydíj 2012. május 24-26.
A rendezvény szervezésével teljes egészében a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges
Kerékpárosokért Alapítvány lett megbízva.
6. 117. Atlétikai Magyar Bajnokság 2012. június 16-17.
A Magyar Atlétikai Szövetséggel kötött megállapodás értelmében 2012-ben is Szekszárd
rendezhette az év legjelentısebb hazai atlétikai eseményét, amely az olimpia évében különös
jelentıséggel bírt. A 117. Magyar Atlétikai Bajnokságot a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit
Kft. a helyi atlétikai egyesületek és részben helyi versenybírók közremőködésével
bonyolította.
7. Egészségnap a Városi Élményfürdıben 2012. július 13.
A Szekszárd- Újvárosi Római Katolikus társaskör Szekszárd és környéke nyugdíjasainak
egészségnapot szervezett a Városi Élményfürdıbe. Egész nap ingyenes állapotfelmérést
végeztek (vércukorszint mérés, vérnyomásmérés, koleszterinszint mérés stb…), szárazföldi és
vízi tornán vehettek részt az idısek, valamint az élményfürdı szolgáltatásit korlátlanul
igénybe vehették.
A civil szervezetek kapcsolatrendszerének bıvítésében jelentıs szerepet töltött be az év
elsı felében a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ (Továbbiakban: CISZOK), mely
városunkban önkéntes mőködésével május 31-ig segítette a regisztrált közösségek
(1. sz. melléklet) mőködését tájékoztatásukkal, kapcsolatrendszerük fejlesztésével, pályázati
kapacitásuk növelésével. (Ez a tevékenység azért méltánylandó, mert a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium által támogatott CISZOK Hálózat az országban 2011júniusában
jogutód nélkül megszőnt, és az új civil törvény értemében az Emberi Erıforrások
Minisztériuma (EMMI) által kiírt Civil Információs Centrumok címpályázatának elbírálása
közötti idıtartamban segítség nélkül maradtak volna városunkban is a civil szervezetek). A 6.
sz. mellékletbıl egyértelmően kitőnik, hogy a CISZOK mőködését az átmeneti idıszakban
valóban igényelték a civil szervezetek.
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Az inkubátor funkciót a térbeli korlátok miatt (Babits Mihály Mővelıdési Ház) azonban
csak részben tudta betölteni a CISZOK. Ezen a hiányon enyhített a MÁV Állomás Civil
Közösségi Terének használata az év folyamán.
2012. július 16-tól kezdte meg ténylegesen munkáját az EMMI által kiírt címpályázat
nyertesének mőködtetésében a Tolna Megyei Civil Információs Centrum (CIC) .A
Lakható Szekszárdért Egyesület a FITT FiatalokTolnában Tolnáért Egyesülettel
együttmőködve új alapokra helyezve, új helszínen kezdte el a civil törvényben
meghatározottak szerint a megújult szabályozás megismerésének elısegítését, a civil
szervezetek regisztrálását,mőködésük szakmai támogatását, fenntartásuk segítését, a civil
szervezetek közötti együttmőködés hatékonyabbá tételét, az állami támogatások
felhasználásának elısegítését.(6/a.sz.melléklet)
A civil szervezetek CIC-nél történı regisztrációját a Szekszárdi Civil Kerekasztal segítette
azzal , hogy az Önkéntesek Napján és az ÁRH alkalmával tájékoztatás történt a CIC
mőködésérıl és folyamatosan felkérték a civil szervezeteket a regisztrációra. A civil
kerekasztal szeptemberben külön bemutatkozási lehetıséget biztosított a CIC munkatársainak
a plenáris ülése keretében. Az eredményességet az 1/a.sz. melléklet tükrözi, mely szerint az év
végéig regisztrált 63 civil szervezet 73 %-a szekszárdi volt.
II. 2.2. A civil szervezetek és az önkormányzatunk kapcsolatát szabályzó ellátási szerzıdések 2012ben az alábbi közösségekkel aktualizálódtak:
- Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
- Mentálhigiénés Mőhely
Közoktatási megállapodásban rögzített módon mőködtünk együtt 2012 elsı felében az
alábbi alapítványokkal:
- „Az én ovim” Alapítvány
- Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány
- A Keresztény Nevelésért Alapítvány
A határozott idejő szerzıdések 2012. augusztus 31-én lejártak. Köznevelési megállapodások
megkötésére 2013-ban került sor. Az új jogszabályi környezet miatt a Keresztény Nevelésért
Alapítvány esetében (tekintettel arra, hogy általános iskolát tart fenn) a települési
önkormányzat nem is köthet ilyen típusú megállapodást.
Közmővelıdési megállapodás él Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztı Egyesület között.
Együttmőködési megállapodás él Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a -Honvéd Hagyományırzı Egyesület , illetve az
Újra Dolgozni Tolnában Egyesület között.
Önkormányzati támogatás igénybevételére 2012-ben összesen 131 civil szervezettel kötött
megállapodást (egyes szervezet esetén többet is) Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, így a szakmai és pénzügyi elszámolás kontrollja is biztosított minden egyes
támogatás esetében.
Az elmúlt évben is jellemzı volt a civil szervezetek és az önkormányzatunk
együttmőködésében a „pályázati színtér” mindkét térfélen: információk, támogatói
nyilatkozatok formájában.
Számos esetben nyújtottunk támogatói nyilatkozatot civil szervezetek pályázatához, pl. az
Emberi Erıforrások Minisztériuma által kiírt Civil Információs Centrum címpályázat
esetében.
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II. 2.3. A civil szervezetek és a vállalkozói szféra közötti kapcsolatok erısítése érdekében az
önkormányzat a két szektor közvetlen kapcsolatfelvételét, közös pályázatok beadását
motiválta 2012-ben is mindkét irányban, valamint a polgármester úr több esetben járt közben
vállalkozóknál civil szervezetek támogatása ügyében. A hagyományosnak tekinthetı
vállalkozói fórumokon rendszeresen hangsúlyozta és felhívta a figyelmet a civil szervezetek
jelentıségére Szekszárd szolgálatában.
Összességében a civil szervezetektıl érkezett jelzések szerint a pénzügyi támogatás mértéke
azonban csökkent a vállalkozások anyagi helyzetének gyengülése miatt.

III. 1. A feltételrendszer jogi hátterét illetıen megállapítható, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata az érvényes megállapodáshoz híven legitim partnerének tekintette 2012-ben
is a Szekszárdi Civil Kerekasztalt. Biztosította a megszólalás, a javaslattétel és a
véleményezési jog gyakorlásának lehetıségeit a közgyőléseken és a bizottsági üléseken a civil
közösségek megjelent „delegáltjai” részére.
A bizottsági és közgyőlési ülésekre a meghívókat a bizottsági referensek rendszeresen
megküldték a Szekszárdi Civil Kerekasztalnak. Minden esetben rendelkezésre bocsátották az
elıterjesztéseket is, amikor ezt igényelte valamely civil szervezet.
2012-ben a civil szervezetek elsısorban a Humán Bizottság, valamint a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság felé fogalmaztak meg olyan javaslatokat, amelyek be is épültek a
bizottságok munkájába (javaslattevık: Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület,
Zöldtárs Alapítvány, SZİLİ-SZEM Mozgalom , sportegyesületek,…).
2012. április 19-én a civil szervezetek nagyszámú, aktív részvételével megrendezésre került a
Civil Fórum a Polgármesteri Hivatalban.
Több olyan lakossági fórumot kezdeményeztünk az év folyamán („Szépítsük együtt
Szekszárdot!”, Klímakör .…), amikor a civil szervezetek is véleményt nyilváníthattak az adott
kérdésben.
Az aktuális ügyekben történt megkeresések esetében mind a polgármester úr, a bizottságok,
mind a képviselık, meghallgatták a civil szervezetek képviselıit (pl. sportegyesületek, Vakok
és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete, Platán Nyugdíjas Klub, Babits Nyugdíjas Klub,
Szılı-SZEM Mozgalom, Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület, …), és a
szükséges intézkedéseket megtették.
III. 2.1. A civil szervezeteknek nyújtott 2012. évi pénzügyi támogatásokat a 2., 3., 4. sz. mellékletek
foglalják össze.
A kimutatás szerint 131 civil szervezet részesült összesen 45.976.000.- Ft támogatásban,
ebbıl a legnagyobb tételt, 33.950.000.- Ft-ot a Humán Bizottság juttatta a szervezeteknek,
melybıl a sportcélú támogatás összege 19.010.000.- Ft volt.
2012-ben ötödik alkalommal került sor a civil szervezetek számára pályázati keret (Civil
Keret) kiírására, 6.000.000.- Ft-os kerettel. A kiírás szerint a maximálisan pályázható összeg
felsı határát a bizottság 200.000.-Ft-ban jelölte meg tekintettel a Civil Keret csökkentett
összegére.
A 6 millió forintos keretre az elızı évhez képest 14-gyel több (összesen 74) civil szervezet
nyújtotta be pályázatát, az összes támogatási igény meghaladta a 13,6 millió forintot.
Végül 72 egyesületet, illetve alapítványt tudott támogatni közvetlenül ebbıl a keretbıl a
Humán Bizottság, valamint a közgyőlés.
A táblázatokban szereplı összegek elsısorban mőködési támogatások voltak.
III.2.2. A civil szektor szakmai támogatását 2012-ben május 31-ig a TM CISZOK-on, július 1-tıl a
Tolna Megyei Civil Információs Centrumon, valamint a hivatal civil referensén keresztül
biztosította az önkormányzat. (6. sz. melléklet, 6/a. sz. melléklet)
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III.2.3. Az infrastrukturális támogatás 2012-ben is a Civil Koncepcióban rögzített hagyományos
tereken keresztül történt a civil szektor szereplıi számára.
Az átmeneti helyszínen mőködı Babits Mihály Mővelıdési Házban, a Városi Sport- és
Szabadidıközpontban és a nevelési - oktatási intézményeinkben mőködési tereket kaptak
ingyen, illetve csökkentett térítési díj ellenében a civil szervezetek.
Ennek ellenére sokan-elsıdlegesen Szekszárd Megyei Jogú Város Kiemelkedı Mővészeti
Együttesei részérıl- érkezett a Hivatalhoz és a város vezetıihez segítségkérés a
,,teremgondjaik” megoldásához.
A Civil Kerekasztal – a Mentálhigiénés Mőhely mentorságával – 2012-ben is biztosította a
MÁV Állomás Civil Közösségi Terének mőködtetését, elsısorban a Civil Kerekasztal
tagszervezetei alkalmi helyiség gondjának megoldása érdekében.
Nagy segítséget jelentett a mőködési terek biztosításában, hogy az oktatási-nevelési
intézmények szolidárisak a civil szektorral és jelentıs mértékő segítséget nyújtottak egyes
közösségek számára.
Az intézményeknél vezetett nyilvántartásnak köszönhetıen egyre pontosabban követhetı és
áttekinthetı a természetbeni juttatások (5.sz.melléklet) forintosított értéke, melynek összege
94.986.720.- Ft volt 2012-ben.
Július 1-étıl már a Civil Információs Centrum is jelentısen tudta segíteni ezen a téren a
városi civil szervezeteket, biztosítva rendezvényeikhez a helyiséget a saját mőködési tereiben.
III.2.4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a civil szférát érintı döntéseit folyamatosan
kommunikálta, nyilvánosságra hozta a Szekszárdi Vasárnapban.
A szekszárdi Vasárnap fıszerkesztıje a civil szervezetek által megjelentetésre leadott
anyagokat törekszik közzétenni.
A város honlapján a civil szektort érintı testületi határozatokról interneten is tájékoztatást
kaptak a civilek.
A civil szervezetek közérdekő információi a Szekszárdi Vasárnapban, a város honlapján is
elérhetık voltak.
III. 3. A személyi feltételeket illetıen az önkormányzat és a civil szervezetek közötti hivatalos
ügyintézésben, a napi szintő kapcsolattartásban, a közös rendezvények koordinálásában, a
civil szektorral kapcsolatos információk szolgáltatásában a Közoktatási, Mővelıdési és Sport
Osztály munkatársaiként a közmővelıdési és civil kapcsolatok referense , valamint a sport és
ifjúsági referens jelentıs szerepet töltöttek be.
A partner oldalon a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke, Ácsné Oláh Gabriella és a
vezetıségi tagok személyében biztosított a korrekt kapcsolattartás, együttmőködés lehetısége.
Folyamatosan tájékoztatták önkormányzatunkat a Civil Kerekasztal eseményeirıl, építı
javaslataikkal törekedtek a civil szervezetek érdekképviseletét és az önkormányzati feladatok
ellátásában való segítségnyújtást a leghatékonyabban megvalósítani.
III. 4. A Civil Koncepcióban rögzítıdik az anyagi háttér biztosítása, amely a vonatkozó
mellékletek kimutatása szerint teljesül. A civil szervezetek számára immár ötödik alkalommal
kiírt pályázatot követıen a civil szervezetek már „rutinosan”éltek a pályázati lehetıséggel. A
2., 3., 4. és 5. számú mellékletek tükrözik, hogy a civil szervezetek számára nyújtott anyagi
támogatás (közvetett támogatásokkal együtt) meghaladta 2012-ben is városunk éves
költségvetésének 1 %-át.
2012-ben sem határoztuk meg külön-külön a költségvetési rendeletben a bizottsági alapokon
elosztható pénzügyi keretekbıl a civil szervezetek számára nyújtandó támogatás minimális
mértékét, mivel az egyes bizottságoknál eltérı mértékben és mennyiségben jelentek meg a
civil szervezetek támogatási igényei.
Az „új típusú” költségvetés jelentısen csökkent lehetıségei ellenére Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2012-ben is elkötelezett volt és törekedett a civil szervezetek számára
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a lehetı legméltányosabb mértékő pénzbeli támogatást nyújtani. Törvényszerő volt a pénzbeli
támogatás mértékének csökkenése:16.407.450. -Ft-tal kevesebb összeg jutott a civil
szervezeteknek 2012-ben- , de az anyagi támogatás összértéke így is elérte a 46.055.000.Ft-ot (Lásd. 2 sz. melléklet).
A végsı mérleg azonban mégis pozitív és emelkedést mutat. A civil szektor támogatottsága
3.528.590.-Ft -tal nıtt, mivel a természetbeni támogatásként biztosított „háttér”, segítség
értéke ,amelyet önkormányzatunk 2012-ben nyújtott a civil szervezeteknek (ingyenes
közterület-foglalás, ingyenes teremhasználat a polgármesteri hivatalban, díjmentes mőködési
terek, stb.) 94.986.720- Ft volt. Ez az összeg közel 20 millió forinttal meghaladta a
2011.évit.
Mindent egybevetve megállapítható, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciója
2012-ben is következetesen valósult meg az önkormányzati és a hivatali munkában.
A társadalmi szintő, új törvényi szabályozásból adódott változásokhoz való alkalmazkodás
eredményes volt. Sikerült segíteni a civil szervezeteinket az új jogszabályi környezetnek
megfelelı mőködésre, gazdálkodásra való áttérésben oly módon, hogy az együttmőködésben
és a közös ügyek szolgálatában elért eredményeink és értékeink megırzıdtek.
Az „új önkormányzati gyakorlat”és az „átalakult civil világ” ugyan megköveteli 2013-ban a
civil koncepció - s ezzel összhangban az együttmőködési megállapodás-aktualizálását, de a
város ügyeiért felelısséget érzı, a közjót szolgáló közös gondolkodás és cselekvés a záloga
annak, hogy mindkét fél részérıl fenntartható és fejleszthetı a partnerség és bizalomépítés.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést a tájékoztató megtárgyalására és tudomásul vételére.
Szekszárd, 2013. április 15.
dr. Haag Éva
alpolgármester

civiltáj

15
1.sz.melléklet

A Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központnál 2012-ben
regisztrált szekszárdi civil szervezetek
2012 jún. 1-ig 310 szekszárdi civil szervezet regisztráltatta magát a Tolna Megyei Civil
Szolgáltató Központban.
Kulturális: 97 (31%)
Szociális: 88 (28%)
Sport: 79 (26%)
Környezetvédı: 18 (6%)
Közéleti: 15 (5%)
Intézményfenntartó: 13 (4%)

1 "A Jövı Vendéglátóipari Szakemberéért" Alapítvány

Intézményfenntartó

2 "Az Én Ovim" Alapítvány

közéleti

3 "Déli Fény" Epilepsziával élık Dél-Dunántúli Egyesülete

Szociális

4 "Együtt Az Idısekért Alapítvány"

Szociális

5 "Felelıs vagyok érted" Alapítvány

Intézményfenntartó

6 "Határok Nélkül" Ifjúsági Mővészeti és Mővelıdési Egyesület

kulturális
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7 "Kéz Csodák" Hagyományırzı Egyesület

kulturális

8 "Méltósággal az út végén"Hospice Alapítvány Szekszárd

Szociális

9 "MONDSCHEIN"Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület

Kulturális

10 "Pad" Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesület

kulturális

11 "Platán" Nyugdíjas Klub

Kulturális

12 "Remete Kápolnáért" Közhasznú Alapítvány

Intézményfenntartó

13 "Spéci" Speciális Kutató és Mentı Egyesület

közéleti

14 "Tehetségekért" Alapítvány

Intézményfenntartó

15 2. 12. Szekszárdi Kolping Család

Szociális

16 615.sz. I. Béla Király Cserkészcsapat

környezetvédı

17 A "Jövı Nemzedékéért" Alapítvány

Szociális

18 A Diákokért Alapítvány

közéleti

19 A Faddi Gyermekotthonért Közhasznú Alapítvány

Szociális

A gyermek ember Alapítvány a játszva, tevékeny óvodai
20 nevelésértméltó környezetben

Intézményfenntartó

21 A Keresztény Nevelésért Alapítvány

Kulturális

Alapítvány a hátrányos helyzető fiatalok szakképesítéséhez
22 jutásának támogatásáért

Intézményfenntartó

23 Alapítvány a Korszerő Urológiáért

Szociális

24 Alapítvány a Tolna megyei Fül-orr-gégészeti betegekért

Szociális

25 Alisca Borrend Egyesület

kulturális

26 Alisca Nyilai Íjász Egyesület

Sport
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27 Art "999" Tolna Megyei Egyesület

kulturális

28 Art Contact Kortárs Mővészeti Egyesület

kulturális

29 Atlétikai Klub Szekszárd

Sport

30 Az Egészségért Alapítvány

Szociális

Babits Mihály Mővelıdési Ház - Szekszárdi Díszítımővészeti
31 Szakkör

kulturális

32 Babits Nyugdíjas Klub Szekszárd

Szociális

33 Bárka Mővészeti Szalon

kulturális

34 Barta Egészség Közhasznú Alapítvány

Szociális

35 Bartina Néptánc Egyesület

kulturális

36 Belvárosi Ifjúságért Alapítvány

közéleti

37 Betegápolásért Alapítvány

Szociális

38 Bezerédj István Szakképzésért Alapítvány

Intézményfenntartó

39 Borászok Szekszárdért Egyesület

Kulturális

40 Bölcsı Alapítvány

Szociális

41 Clark Ádám Flottilla

Sport

42 CORA Egészségvédı Alapítvány

Szociális

43 Cukorbetegekért Alapítvány

Szociális

44 Csapó Dániel Baráti Kör Egyesület

kulturális

45 Csiga-Biga Mozgás és Képességfejlesztı Alapítvány

Szociális

46 Dicenty Dezsı Kertbarát Kör

környezetvédı

civiltáj
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47 Dr. Joó Ferenc Alapítvány

közéleti

48 Dynamic Triatlon Club

Sport

49 ÉFOÉSZ Tolna Megyei Szervezete

Szociális

50 Egészséges Iskoláért Alapítvány

Szociális

51 Egy Lépés Alapítvány

Szociális

52 EMBUSEN KARATE Sportegyesület

Sport

53 Erdélyi Körök Országos Szövetsége

kulturális

54 Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú Egyesülete

Szociális

55 Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány

Szociális

56 Esélyegyenlıségért Alapítvány

Szociális

57 Esélyt Tolnáért Alapítvány

Kulturális

58 Esıemberkék Alapítvány

Szociális

eszHíd Nemzetközi Mővészeti Kulturális és Kommunikációs
59 Egyesület

kulturális

60 Eszterlánc Alapítvány

Intézményfenntartó

61 Etka Jóga Sportrekreációs Egyesület Szekszárd

Sport

62 Európáért a Duna Mentén Egyesület

kulturális

63 Fáklya SE Szekszárd

Sport

64 Fanatix Mountain Bike Club

Sport

65 Fehér Bot Alapítvány

Szociális

66 Fehérlófia SE

Sport
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67 Felelısséggel a Természetért Egyesület

Természetvédelem

68 Férfi Kosárlabda SE

Sport

69 Fitt-Line Sportegyesület

Sport

70 Gagliarda Kamarakórus Egyesület

kulturális

71 Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány

Szociális

Gemenc Hılégballon SE

sport

73 Gemenc Judo Klub Egyesület

Sport

74 Gemenc Táncsport Egyesület

Sport

75 Gemenc Természetvédelmi és Sport Egyesület

Sport

76 Gyermekeinkért Alapítvány

Szociális

77 Gyermekek Szabadidejéért Alapítvány

Kulturális

78 Gyöngysor Alapítvány

Szociális

79 Halász Háló Kommunikációs Közösségfejlesztı Egyesület

Szociális

80 Harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület

kulturális

81 Hikari Aikido Egyesület

Sport

82 Horgászegyesületek Tolna Megyei Szövetsége

környezetvédı

83 I. Béla Alapítvány

közéleti

84 Iberican Táncegyesület

Sport

85 Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes

kulturális

86 Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány Szekszárd

kulturális

72
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87 Ifjúsági Unió Szekszárd

környezetvédı

88 Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány

kulturális

89 IPPON Karate Egyesület

Sport

90 JÁDE Sárkány Tai Chi Sportegyesület

Sport

91 Jaszlice Családsegítı Közhasznú Alapítvány

Szociális

92 Jó Tanuló, Jó Sportoló Alapítvány

Sport

93 Kadarka Utcai Óvodásokért Oktatási-Nevelési Alapítvány

Intézményfenntartó

94 Kék Madár Alapítvány

Szociális

95 Kerekes Tenisz Sport Egyesület

Sport

96 Kinyújtott Kéz Alapítvány

Szociális

97 Kosárlabda Sport Club

Sport

98 Közalkalmazotti Horgász Egyesület Szekszárd

Sport

99 La Leche Liga Szekszárd

Szociális

100 Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Közhasznú Szervezet

kulturális

101 M9 Postagalamb Sportegyesület Szekszárd

Sport

102 Magyar Eszperantó Sakktársaság

Kulturális

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Szekszárdi
103 Csoport

környezetvédı

104 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Szekszárdi Csoportja

Szociális

105 Magyar Nemzetırök Országos Szövetsége

Kulturális

106 Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Tolna megyei Szervezete

Szociális

civiltáj

21

107 Magyar Rákellenes Liga

Szociális

108 Magyar Vállalkozói Szalon

közéleti

109 Magyar Vöröskereszt Szekszárd Városi Nyugdíjas Alapszervezete Szociális
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei és Szekszárd Városi
110 Szervezete

Szociális

111 Magyarnóta Kedvelık Baráti Köre

kulturális

112 Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub Egyesület

Kulturális

113 Mentálhigiénés Mőhely

Szociális

114 Mérey Utcai Óvodásokért Oktatási-Nevelési Alapítvány

Intézményfenntartó

115 MEVACO a gyermekek családbakerüléséért Alapítvány

Szociális

116 Micimackó Alapítvány

Szociális

117 MINI-FANI Triatlon SE

Sport

118 Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Bátaszéki Csoportja

Szociális

Mővelıdási és Szabadidıs Intézmények és Szervezetek Tolnatáji
119 Szövetsége

kulturális

120 Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány

Intézményfenntartó

121 Nemzetközi Szent György Lovagrend Tolna Megyei Priátusa

Kulturális

122 Nimród Unokái Kulturális Egyesület

kulturális

123 Nık Szekszárdért Közhasznú Egyesület

Szociális

124 Nyitni-Kék

Szociális

125 Nyitott Világ Alapítvány

Szociális

126 Óceán Könnyőbúvár Kiemelten Közhasznú Sportegyesület

Sport
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127 Omega Szabadidıs Sportegyesület

Sport

128 Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Tolna Megyei Szervezete

közéleti

129 Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Tolna Megyei Szervezete

közéleti

130 Ortopédia Alapítvány Szekszárd

Szociális

131 Otthon Alapítvány

Szociális

132 Öko Mátrix Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

Környezetvédı

133 Önálló Életért Alapítvány

Szociális

134 Örökzöld Dallamok Klub Szekszárd

kulturális

135 Összkéz Kommunikációs és Mővészeti Egyesület

kulturális

136 Parázsló Közhasznú Alapítvány

kulturális

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Kar Diáksport
137 egyesülete

Sport

138 Polip Ifjúsági Egyesület

közéleti

139 PONT-E Alapítvány

Sport

140 PTE-IGYFK E-Magyarország Pont

kulturális

141 Rády Lovas SE és Huszárbandérium

Sport

142 Rákóczi Szövetség Szekszárdi Helyi Szervezete

kulturális

143 RE-CAR Autósport Sportegyesület

Sport

144 Rend-İréért Közhasznú Alapítvány

Szociális

145 Roma Hagyományırzı és Diáksport Egyesület

kulturális

146 Rotary Club Szekszárd

Szociális
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147 Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület

Szociális

148 Segíts Rajtam!Hátrányos Helyzetőekért Alapítvány

Szociális

149 Senior Szabadidı- és Tömegsport Sport Club

Sport

150 Sonnenschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület

kulturális

151 Sportélmény Alapítvány

Sport

152 Sportosztály az Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

Sport

153 STROKE Alapítvány

Szociális

154 Swing Mazsorett és Tánc Egyesület

kulturális

155 Szabad Lélegzet Alapítvány

Szociális

156 Szekszárd - Bezons Baráti Társaság

kulturális

157 Szekszárd Asztalitenisz Club

Sport

158 Szekszárd Borvidék Kht.

kulturális

159 Szekszárd és Környéke Kistérségi Turisztikai Egyesület

környezetvédı

160 Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány

közéleti

161 Szekszárd és Környéke Szabadidıs Többcélú Egyesület

Sport

162 Szekszárd Horgász Egyesület

Sport

163 Szekszárd Junior Stars

kulturális

164 Szekszárd Kórház Sportkör

Sport

165 Szekszárd Kosárlabda Utánpótlása Neveléséért Alapítvány

Sport

166 Szekszárd Környéki Foltvarró Egyesület

kulturális

civiltáj
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167 Szekszárd Lugos és Facsád Baráti Társaság

kulturális

168 Szekszárd Parásztai Birtok és Tanyavédı Egyesület

környezetvédı

Szekszárd Sportklub Mozgásmővészeti, Kulturális és Sport
169 Egyesület

Sport

170 Szekszárd Színházi Kulturájáért Alapítvány

kulturális

171 Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör

kulturális

172 Szekszárdi Alsóvárosi Római Katólikus Közhasznú Egyesület

kulturális

173 Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület

Sport

174 Szekszárdi Babits Általános Iskoláért Alapítvány

kulturális

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi
175 Kamara Kórusa

kulturális

176 Szekszárdi Big Band Alapítvány

kulturális

177 Szekszárdi Elektromos Sportkör

Sport

178 Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítı és Támogató Egyesület

Kulturális

179 Szekszárdi Evangélikus Alapítvány

Szociális

180 Szekszárdi Extrém Sportegyesület

Sport

181 Szekszárdi Fekete Gólyák

Sport

Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Közhasznú
182 Egyesület

kulturális

Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Közhasznú
183 Egyesülete

kulturális

184 Szekszárdi Gitár Egyesület

kulturális

185 Szekszárdi Gyermekétkeztetésért Alapítvány

Szociális

186 Szekszárdi Honvéd Hagyományörzı Egyesület

Kulturális
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187 Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány

kulturális

188 Szekszárdi Jazz Quartet Alapítvány

kulturális

189 Szekszárdi Kaja-Kenu SE

Sport

190 Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány

kulturális

191 Szekszárdi Kerékpáros SE

Sport

192 Szekszárdi Léleképítı Alapítvány

kulturális

193 Szekszárdi Madrigálkórus

kulturális

194 Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság

kulturális

195 Szekszárdi Meddıségi Alapítvány

Szociális

196 Szekszárdi Modellezı Klub

sport

197 Szekszárdi Mozgásmővészeti Studó Közhasznú Egyesület

Sport

198 Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete

Szociális

199 Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület

kulturális

200 Szekszárdi Német Nemzetiségi Tőzoltó Fúvószenekar Egyesület

kulturális

201 Szekszárdi Nıegylet Egyesület

Szociális

202 Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége

Szociális

203 Szekszárdi Origami Baráti Kör, Jilling Mária

Kulturális

204 Szekszárdi Polgárır Egyesület

közéleti

205 Szekszárdi Rádió Klub

Sport

206 Szekszárdi Református Alapítvány

Kulturális

civiltáj
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207 Szekszárdi Református Népfıiskolai Egyesület

kulturális

208 Szekszárdi Röntgen Alapítvány

Szociális

209 Szekszárdi Sakk Egyesület

Sport

210 Szekszárdi SI Klub

Sport

211 Szekszárdi Szabadidıs Kerekpáros Egyesület

Sport

212 Szekszárdi Szociális Munkás Hallgatók Egyesülete

Szociális

213 Szekszárdi Szülészetért Alapítvány

Szociális

214 Szekszárdi Terepesek Klubja Egyesület

Sport

215 Szekszárdi Tündérkert Alapítvány

kulturális

216 Szekszárdi Utánpótlásnevelı Football Club

Sport

217 Szekszárdi Vizitársulat SE

Sport

218 Szekszárdi Vízmő Sportegyesület

Sport

219 Szenior Atlétikai Klub

Sport

Szent Erzsébet Karitász Alapítvány, RÉV Szenvedélybeteg-segítı
220 Szolgálat

Szociális

221 Szent Flórián Alapítvány a Bajbajutott Tőzoltók megsegítésére

Szociális

222 Szívküldi Szívnek Szívesen Együttes

kulturális

223 Táborozó Természetbarátok Egyesülete KHT.

Természetvédelem

224 Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Szekszárdi Klubja

kulturális

225 TanÖsvény Természetjárásért Egyesület

környezetvédı

226 Társadalmi Egyesülések Szövetsége

kulturális

civiltáj
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227 Tartalékos Katonák Országos Egyesülete

Kulturális

228 Tengo Sportegyesület

Sport

229 Természet Jogaiért Alapítvány

Természetvédelem

230 Thermokezeléssel a rák ellen

Szociális

231 Thész László László Zenei alapítvány

kulturális

232 TKME Alisca Klub Szekszárd

Kulturális

233 Tolna Megye 104 Mentıalapítvány

Szociális

234 Tolna Megye Német Páholya Alapítvány

kulturális

235 Tolna Megye Temetıiért Alapítvány

kulturális

236 Tolna Megyei Állat- és Természetvédı Alapítvány

környezetvédı

237 Tolna Megyei Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Alapítvány

Szociális

Tolna Megyei Bajtársi Egyesület Zrínyi Miklós Honvéd Nyugdíjas
238 Klub

Szociális

239 Tolna Megyei Baleseti Alapítvány

Szociális

240 Tolna Megyei Bőnmegelızési Alapítvány

közéleti

241 Tolna Megyei Diáksport Tanács

Sport

242 Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület

kulturális

243 Tolna Megyei Falusi Turizmus Egyesület

környezetvédı

244 Tolna Megyei Felnıtt Diabetesesek Közhasznú Egyesülete

Szociális

245 Tolna Megyei Fogyatékosok Sportszövetsége

Sport

246 Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

Sport
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247 Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány

Szociális

248 Tolna Megyei Harcmővészeti Szövetség Egyesület

Sport

249 Tolna Megyei Honvéd Hagyományırzı Egyesület

kulturális

250 Tolna Megyei ILCO Egyesület

Szociális

251 Tolna Megyei Jármő Barát Egyesült

Kulturális

252 Tolna Megyei Kerékpáros Szövetség

Sport

253 Tolna Megyei Kézilabda Diáksport Alapítvány

Sport

254 Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány

kulturális

255 Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség

Sport

256 Tolna Megyei Méhész Egyesület

környezetvédı

257 Tolna Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Alapítvány

Szociális

258 Tolna Megyei Népmővészeti Egyesült

kulturális

259 Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége

Szociális

260 Tolna Megyei Rendır Sakk Egylet

Sport

261 Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete

Szociális

262 Tolna Megyei Siketek Sportegyesülete

Sport

263 Tolna Megyei SM Klub

Szociális

264 Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége

Sport

265 Tolna Megyei Szabadidıs Sportegyesület

Sport

266 Tolna Megyei Társtalanok Baráti Egyesülete

Szociális
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267 Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány

Természetvédelem

268 Tolna Megyei Térségfejlesztık Egyesülete

kulturális

269 Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztı Egyesület

kulturális

270 Tolna Megyei Tőzoltószövetség

közéleti

271 Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztésért Alapítvány

közéleti

272 Tolna Megyei Vesebetegekért Alapítvány

Szociális

273 Tolna-Fácánkerti Vadásztársaság

Természetvédelem

274 Tolnai MO-ZA-IK Egyesület

kulturális

275 Tolnai Tájak Íjász Egyesülete

Sport

276 Tolnatej SE

Sport

277 Tücsök Klub Zenés Színpad Egyesület

kulturális

278 Újra Dolgozni Tolnában Egyesület

Szociális

279 Unio Boksz Team Ökölvívó Utánpótlást Nevelı Boksz Klub

Sport

280 Vadrózsák Hagyományırzı Néptánc Egyesület

kulturális

281 Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei Szervezete

Szociális

282 Validitás Alapítvány

Szociális

283 Varga Transfer Utánpótlás Kézilabda Sportegyesület

Sport

284 Várostörténeti Klub

Kulturális

285 Védnök Karitatív és Kulturális Alapítvány

Szociális

286 Védınık a Gyermekekért Egyesület

Szociális
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287 Vendel-Ház Közhasznú Alapítvány

kulturális

288 Vérképzıszervi Betegekért Alapítvány

Szociális

289 VIP-DSE

Sport

290 VIS-MAIOR Sport Egyesület

Sport

291 VÍZ'P'ART Közalapítvány

kulturális

292 Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége Tolna Megyei Szervezete

Szociális

293 VOSZ Tolna Megyei Szervezete

közéleti

294 Völgység Néptánc Egyesület Bonyhád

kulturális

295 Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület

Sport

Zeneiskolák és Mővészeti Iskolák Dél-Dunántúli Regionális
296 Közhasznú Egyesület

kulturális

297 Zongoráért Zenei Alapítvány

Intézményfenntartó

298 ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

Természetvédelem

299 ZUG Ifjúsági, Mővelıdési és Mővészeti Egyesület

kulturális

300 Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

kulturális

301 Kristály Lélekvédı Egyesület

Szociális

302 Hahn Tenisz Sport Egyesület

Sport

303 Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Alapítvány

Intézményfenntartó

304 Városi Diáksport Egyesület

Sport

305 Szekszárdi Fotóklub

kulturális

306 Szelíd Ráktérítı Klub

Szociális
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307 Gyermek Kosárlabda Sportegyesület

Sport

308 Szekszárd Városi Lövészklub

Sport

309 Magyar Honvédség Honvéd Hagyományörzı Egyesület

kulturális

310 Csizmazia Alapítvány A Jövı Ígéretes Gyermekeiért

Szociális

civiltáj
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1/a.sz.melléklet
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum által regisztrált szekszárdi civil
szervezetek
(2012 július 1. - december 31-ig.)

REGISZTRÁLT SZERVEZETEK

TEVÉKENYSÉGI KÖR

1.

„Családban élni jó” Egyesület

egyéb társadalmi tevékenység

2.

„Felelıs vagyok érted” Alapítvány

szociális tevékenység

3.

„Jaszlice” Családsegítı Közhasznú
Alapítvány

szociális tevékenység

4.

„Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi
Kórus Egyesület

kulturális tevékenység,kulturális örökség
megóvás,hagyományápolás

5.

Alisca nyilai Íjász Egyesület

sportszolgáltatás

6.

Atlétikai Club Szekszárd

sport tevékenység

7.

Bárka Mővészeti Szalon Egyesület

kulturális tevékenység

8.

Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület

kulturális tevékenység

9.

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

kulturális, hagyományırzés

10. Esımanók Tolna Megyei autista
Gyermekekért Közhasznú Egyesület

érdekképviselet, egészségügyi- és szociális
tevékenység

11. Eszterlánc Alapítvány

nevelés-oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés

12. ETKA Jóga Sportrekreációs Egyesület

egészségmegırzés, egészségvédelem

13. Gemenc TánsSport Egyesület

sporttevékenység

14. Gyöngysor Alapítvány

egészségügyi, szociális, kulturális
tevékenység
kulturális tevékenység
sportszolgáltatás

15. Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány
16. IPPON Karate Egyesület
17. Kinyújtott kéz Alapítvány
18. Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Szekszárdi Csoportja

szociális-, nevelés-oktatás, képességfejlesztés
gyermek-és ifjúságvédelem
természetvédelem-környezeti nevelés, tudományos
kutatói tevékenység
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19. Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület
Szekszárd Helyi Szervezete
20. Polip Ifjúsági Egyesület

szociális tevékenység, idıskorúak gondozása

21. SPURKERÉK Modellezı Sportegyesület

máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi
tevékenység
sporttevékenység

22. Szekszárd All STARS alapítvány

kulturális tevékenység

23. Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület

gazdasági szervezı tevékenység

24. Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
Német Nemzetiségi Kamarakórus Egyesület

kulturális tevékenység

25. Szekszárdi Borvidék Borút Egyesület

kulturális tevékenység

26. Szekszárdi Értelmiségi Klub,Segítı és
Tájékoztató Egyesület

kulturális, oktatási tevékenység

27. Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes

kulturális tevékenység,kulturális örökség megóvása

28. Szekszárdi Gitár Egyesület

kulturális tevékenység

29. Szekszárdi Horgász Egyesület

sporttevékenység

30. Szekszárdi kamarazenekar Alapítvány

kulturális tevékenység

31. Szekszárdi Madrigálkórus Egyesület

közmővelıdés

32. Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió
közhasznú Egyesület

sport-és kulturális tevékenység

33. Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete

szociális család segítés

34. Szekszárdi Nıegylet Egyesület

egyéb szabadidıs tevékenység

35. Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége

érdekképviselet- és szociális tevékenység

36. Szekszárdi Polgárır Egyesület

közbiztonság védelme

37. Szent Erzsébet Caritas alapítvány

szociális tevékenység, idıskorúak
gondozása,adomány győjtés-osztás, házi
segítségnyújtás
egészségvédelem,megelızés

38. Tolna Megyei Felnıtt Diabetesesek Egyesülete
39. Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek
Érdekszövetsége

Szakmai,gazdasági érdekképviselet

40. Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók
Egyesülete

érdekképviselet, tolmácsolás ,fordítás, egyéb
máshova nem sorolható tevékenység
civiltáj

34

41. Tolna Megyei Siketek Sportegyesülete

sporttevékenység

42. Tolna Megyei Szabadidıs Sportegyesület

egészséges életmód, sport tevékenység

43. Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztı
Egyesület

ismeretterjesztés, közmővelıdés- és oktatási
tevékenység

44. Tolnai MO-ZA-IK Egyesület

általános és egyéb szociális ellátás,
szolgáltatás
érdekvédelem- és szociális tevékenység

45. Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete
46. Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú
Alapítvány

környezet-és természetvédelem

2012. évben a Tolna Megyei Civil Információs Centrum által regisztrált 63 civil szervezet
területi – és tevékenységi kör szerinti megoszlása

TERÜLETI MEGOSZLÁS
Szekszárdi kistérség: 47 (74,6%) Ebbıl szekszárdi 46
Paksi kistérség:
3 (4,76%)
Tamási kistérség:
3 (4,76%)
Dombóvári kistérség:
8 (12,69)
Bonyhádi kistérség:
2 (3,17%)
TEVÉKENYSÉGI KÖR SZERINTI MEGOSZLÁS
Közmővelıdési-és kulturális tevékenység:
Szociális tevékenység:
Sporttevékenység:
Érdekképviselet:
Egészségvédelem-egészségügyi tevékenység:
Környezet-és természeti tevékenység:
Közösségi-társadalmi tevékenység:

20 (31,74%)
10 (15,87%)
10 (15,87%)
9 (14,28%)
6 (9,52%)
4 (6,34%)
4 (6,34%)
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35
2. sz. melléklet

Sorszám
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.*

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által
a civil szervezetek számára nyújtott pénzügyi támogatás
(2009-2012)
Keret
Évek

Kulturális Alap
/ Kulturális célú
támogatás
Sport Alap /
Sportcélú
támogatás
Ifjúságpolitikai
Alap / Ifjúsági
Keret
SzociálisEgészségügyi
Alap
MezıgazdaságiTurisztikai Alap
/ GPB keret
Polgármesteri
Keret
Non-profit
pályázat / Civil
Keret
Egyéb Önkorm.
pénzeszköz
*(a civil szervezetek
által felhasznált
eszközök értéke)

9.

Költségvetésbıl
közvetlen
Összesen:

A közvetett
támogatásokkal
együtt

2009.

2010.

2011.

2012.

MOB tám.
8.900.000.-

MOB tám.
7.000.000.-

HB
7.623.500.-

HB
6.825.000.-

HB
27.760.000.-

HB
19.010.000.-

HB
2.535.000.-

HB
2.115.000.-

SICSZ Biz.
tám.
35.990.000.-

SICSZ Biz. tám.
30.035.000.-

SZEB tám.
2.925.000.-

SZEB tám.
3.365.000.-

SZEB tám.
3.090.000.-

SZEB tám.
2.775.000-

GMB tám.
950.000.-

GMB tám.
1.700.000.-

GPB tám.
800.000.-

GPB tám.
650.000.-

3.824.286.-

1.272.205.-

1.232.000.-

1.190.000.-

Nonprofit
Keret
6.500.000.Szépítsük
együtt
Szekszárdot!
*956.382.-

Civil Keret

Civil keret

Civil keret

6.500.000.Klímakoordinátori
feladatok ellátása
*1.200.000.-

6.700.000.Szépítsük
együtt
Szekszárdot!
*90.950.-

6.000.000.Szépítsük
együtt
Szekszárdot!
*79.000.-

10.271.000.-

12.231.000.-

12.631.000.-

7.411.000.-

70.316.668.-

63.303.205.-

62.462.450.-

46.055.000.-

Természetbeni

Természetbeni

+70.434.200
Mindösszesen:
140.750.868.-

+74.501.920.Mindösszesen:
137.805.125.-

(Zöldtárs Alapítvány)

Természetbeni Természetbeni
+75.050.680.- +94.986.720.Mindösszesen: Mindösszesen:
137.513.130.- 141.041.720.-

Szekszárd, 2013. április 5.
Pócs Margit
közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
3.számú melléklet
civiltáj
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3.sz.melléklet

Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás 2012. évben
kategóriai megoszlás szerint ezer forintban:

Kategória

Támogatás

Százalékos megoszlás

Sport:

20.930.000

46 %

Kulturális:

8.805.000

19 %

Szociális:

1.295.1000

28 %

Természetvédelem:

1.840.000

4%

Közéleti:

1.230.000

3%

Intézményfenntartó:

220.000

0%

Összesen:

45.976.000

100 %

Pénzügyi támogatás megoszlása 2012.

civiltáj

4. számú melléklet
Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás
2012. évben

Humán Bizottság
Sorszám

Szervezet neve
Sportcélú

1.

"Az Egészségért" Alapítvány

2.

"Az én ovim" Alapítvány

3.

"Belvárosi Ifjúságért" Alapítvány

4.

"Clark Ádám" Flottilla Egyesület

5.

"ESŐMANÓK" Tolna Megyei Autista
Gyermekekért Közhasznú Egyesület

6.
7.

490 000
50 000

490 000

70 000

70 000

60 000

110 000

"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú
Alapítvány

50 000

50 000

"KÉZ-CSODÁK" Hagyományőrző Egyesület

70 000

70 000

150 000

150 000

80 000

330 000

130 000

230 000

200 000

200 000

50 000

350 000

12.

Alisca Nyilai Íjász Egyesület

10.

160 000

50 000

130 000

11.

9.

110 000

Civil
keret

Összesen

100 000

"Méltósággal az út végén" Hospice
Alapítvány Szekszárd
"Mondschein" Szekszárdi Német Nemzetiségi
Kórus
"Segíts Rajtam!" Hátrányos Helyzetűekért
Alapítvány
"Szekszárdi Röntgen" Alapítvány

8.

Ifjúsági keret

Kulturális
célú/
tartalék
keret

Szociális és
Gazdasági
Polgármesteri Költségvetés /
Egészségügyi és Pénzügyi
keret
Közgyűlés
Bizottság
Bizottság

30 000

250 000
100 000

250 000

50 000
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Humán Bizottság
Sorszám

Szervezet neve
Sportcélú

13.

Art Conact Mozgásszínház

14.

16.

Atlétikai Club Szekszárd
Babits Mihály Általános Iskola Német
Nemzetiségi Kórusa
Babits Nyugdíjas Klub

17.

Bárka Művészeti Szalon Egyesület

18.

Bartina Néptánc Együttes

19.

Betegápolásért Alapítvány

20.

23.

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete
Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő
Alapítvány
Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes
Gyermekeiért
Dicenty Dezső Kertbarát Kör

24.

Dynamic Triatlon Club

25.

Eszterlánc Alapítvány

15.

21.
22.

Civil
keret

450 000
100 000

100 000
50 000
900 000

90 000

40 000

50 000

50 000

100 000

1 000 000

130 000

130 000

50 000

100 000

50 000

70 000

70 000

50 000

50 000
200 000

200 000
350 000

27.
28.

FÁKLYA SE Szekszárd

270 000

29.

Fehérlófia Sportegyesület

100 000

Összesen

140 000

450 000

Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna
Megyei Közhasznú Szervezete (korábban
ÉFOÉSZ)
Esély a Díjhátralékosoknak Alapítvány

26.

Ifjúsági keret

Kulturális
célú/
tartalék
keret
140 000

Szociális és
Gazdasági
Polgármesteri Költségvetés /
Egészségügyi és Pénzügyi
keret
Közgyűlés
Bizottság
Bizottság

70 000

100 000

50 000

470 000

100 000

100 000

130 000

430 000

200 000
1 000 000

90 000

1 000 000

100 000

370 000

60 000

250 000

civiltáj
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Humán Bizottság
Sorszám

Szervezet neve
Sportcélú

30.

Férfi Kosárlabda SE

31.

Gagliarda Kamarakórus

32.

Gemenc Hőlégballon SE

33.

Gemenc Judo Klub Egyesület

34.

Gemenc TáncSport Egyesület

35.

Gemenc Természetvédelmi és SE

100 000

36.

Gyermek Kosárlabda SE Szekszárd

150 000

37.

39.

Gyöngysor Alapítvány
Halász Háló Kommunikációs
Közösségfejlesztő Egyesület
Hikari Aikido Egyesület

40.

Honvéd Hagyományőrző Egyesület

41.

43.

Iberican Táncegyesület
Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi
Néptánc Együttes
Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd

44.

Ifjúsági Unió Szekszárd

45.

IPPON Karate Egyesület

46.

Kadarka Futóegyesület

47.

KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum)

48.

Kék Madár Alapítvány

49.

Kerekes Tenisz Sportegyesület

38.

42.

400 000

Ifjúsági keret

Kulturális
célú/
tartalék
keret

Civil
keret

Szociális és
Gazdasági
Polgármesteri Költségvetés /
Egészségügyi és Pénzügyi
keret
Közgyűlés
Bizottság
Bizottság

Összesen

480 000

80 000
260 000

340 000

80 000

100 000

100 000

1 250 000

1 250 000

300 000

80 000

80 000

80 000

50 000

230 000
150 000

60 000

60 000

60 000

50 000

50 000

50 000

410 000
40 000

40 000
100 000

180 000

80 000

30 000

190 000

190 000

250 000

250 000
80 000

80 000

50 000

80 000
400 000

400 000
350 000

350 000

200 000

200 000

50 000

50 000

civiltáj
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Humán Bizottság
Sorszám

Szervezet neve
Sportcélú

50.

Keresztény Nevelésért Alapítvány

51.

Kinyújtott Kéz Alapítvány

52.

Kosárlabda Sport Club Szekszárd

53.

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus

54.

M9 Postagalamb SE

59.

Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Szekszárdi Csoportja
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi
Csoportja
Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi
Alapszervezete
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei és
Szekszárd Városi Területi Szervezete
Magyarnóta Kedvelők Baráti Köre

60.

Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub

61.

Mentálhigiénés Műhely/SZŐLŐ-SZEM

62.

Mészöly Miklós Egyesület

63.

Mozgásssérültek TM-i Egyesülete

64.

Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány

65.

Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület

66.

Nyitott Világ Alapítvány

55.
56.
57.
58.

Ifjúsági keret
30 000

Kulturális
célú/
tartalék
keret
100 000

Civil
keret

Szociális és
Gazdasági
Polgármesteri Költségvetés /
Egészségügyi és Pénzügyi
keret
Közgyűlés
Bizottság
Bizottság

Összesen

130 000

150 000

150 000

4 440 000

4 440 000
240 000

320 000

80 000

30 000

30 000

80 000

80 000

50 000

80 000

50 000

455 000

455 000

40 000

170 000

200 000

250 000
20 000

20 000

50 000

50 000
90 000

50 000

90 000
170 000

300 000

30 000

1 371 000

1 931 000

250 000

250 000
220 000

50 000

70 000

70 000
20 000
60 000

60 000

40 000
50 000

500 000

610 000

civiltáj
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Humán Bizottság
Sorszám

Szervezet neve
Sportcélú

67.

70.

Omega Szabadidős SE
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület
Szekszárd Helyi Szervezete
PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális
Egyesület
Platán Nyugdíjas Kulb

71.

POFOSZ

72.

Polip Ifjúsági Egyesület

73.

Sebestyén Ádám Székelytársulat

74.

79.

Sportélmény Alapítvány
Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért
Közhasznú Alapítvány
Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület
Szekszárd Big Band
Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú
Egyesület
Szekszárd Jazz Quartet

80.

Szekszárd Junior Stars

81.

Szekszárd Kórház Sportkör

82.

Szekszárdi Asztalitenisz Club

83.

Szekszárdi Atlétikai Klub SE

68.
69.

75.
76.
77.
78.

Ifjúsági keret

Kulturális
célú/
tartalék
keret

Civil
keret

Szociális és
Gazdasági
Polgármesteri Költségvetés /
Egészségügyi és Pénzügyi
keret
Közgyűlés
Bizottság
Bizottság

70 000

70 000
60 000

90 000

30 000

230 000

230 000

50 000

50 000
30 000
180 000

70 000

80 000

70 000

50 000

80 000
330 000
320 000
50 000

50 000
60 000

30 000

60 000
150 000

150 000
50 000

80 000

250 000

250 000

340 000

340 000
80 000

80 000
1 100 000

1 100 000
600 000

50 000

25 000

25 000
200 000

Összesen

50 000

650 000

civiltáj
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Humán Bizottság
Sorszám

Szervezet neve
Sportcélú

Ifjúsági keret

Kulturális
célú/
tartalék
keret
50 000

Civil
keret

Szociális és
Gazdasági
Polgármesteri Költségvetés /
Egészségügyi és Pénzügyi
keret
Közgyűlés
Bizottság
Bizottság

Összesen

100 000

84.

Szekszárdi Értelmiségi Club

85.

Szekszárdi Fekete Gólyák KC

600 000

86.

100 000

88.

Szekszárdi FITT Fiatalok SE
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes
Szekszárdi Gitár Egyesület

89.

Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány

90.

Szekszárdi Kajak-Kenu SE

91.

Szekszárdi Kamarazenekar

92.

Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület

93.

Szekszárdi Léleképítő Alapítvány

250 000

94.

Szekszárdi Madrigálkórus

300 000

80 000

380 000

95.

50 000

120 000

170 000

97.

Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság
Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió
Közhasznú Egyesület
Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete

98.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület

99.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Fúvós Zenekar

87.

96.

101.

Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége
Szekszárdi Polgárőr Egyesület

102.

Szekszárdi Rádió Klub

100.

50 000

600 000
80 000
360 000

100 000

280 000

80 000

440 000
440 000

440 000

80 000

80 000
600 000

680 000

80 000
250 000

1 900 000

100 000

400 000

150 000

1 970 000

70 000

80 000

250 000

310 000

130 000
50 000

150 000

100 000

1 000 000

1 000 000

230 000

230 000
60 000
120 000
300 000

210 000

150 000
200 000

320 000
300 000

civiltáj
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Humán Bizottság
Sorszám

Szervezet neve
Sportcélú

103.

Ifjúsági keret

Kulturális
célú/
tartalék
keret

Civil
keret

Szociális és
Gazdasági
Polgármesteri Költségvetés /
Egészségügyi és Pénzügyi
keret
Közgyűlés
Bizottság
Bizottság

Összesen

300 000

300 000

2 100 000

2 100 000

50 000

50 000

105.

Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros SE
Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club
(UFC)
Szekszárdi Vizitársulat SE

106.

Szekszárdi Vízmű SE

450 000

450 000

107.

Szekszárd-Baja Amerikai Football SE

150 000

150 000

108.

Szekszárd-Bezons Baráti Társaság

60 000

109.

Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör

30 000

110.

Szenior Atlétikai Club

104.

114.

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Katolikus
Karitász)
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti
Egyesület
Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Egyesülete
Tolna Megyei ILCO Egyesület

115.

Tolna Megyei Járműbarát Egyesület

116.

Tolna Megyei Méhész Egyesület
Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek
Érdekszövetsége

111.
112.
113.

117.

60 000
180 000

150 000

410 000

50 000

100 000

100 000
100 000

20 000

70 000

90 000

100 000

100 000

90 000
50 000

400 000

180 000

2 000 000

2 700 000

200 000

270 000

50 000

100 000

50 000

50 000

60 000

60 000

civiltáj
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Humán Bizottság
Sorszám

Szervezet neve
Sportcélú

118.
119.

Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek
Szövetsége
Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók
Egyesülete

120.

Tolna Megyei Siketek Sportegyesülete

121.

Tolna Megyei Vesebetegekért Alapítvány

122.

Tolnai MO-ZA-IK Egyesület

123.

Tolnai Tájak Íjász Egyesület

124.

Tücsök Klub Zenés Színpad

125.

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület
UNIÓ BOKSZ Team Ökölvívó Utánpótlást
Nevelő Boksz Club
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete
Városi Diáksport Egyesület

126.
127.
128.
129.
130.
131.

Ifjúsági keret

Kulturális
célú/
tartalék
keret

YORGOS Asztalitenisz SE
ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú
Alapítvány
Zrínyi Miklós Honvéd Nyugdíjas Klub
1-131 ÖSSZESEN:
Szekszárd.2013. március 13.

Civil
keret

Szociális és
Gazdasági
Polgármesteri Költségvetés /
Egészségügyi és Pénzügyi
keret
Közgyűlés
Bizottság
Bizottság

10 000

10 000
150 000

210 000

60 000

30 000

30 000

250 000

130 000

130 000

50 000

50 000

100 000

70 000

50 000

370 000

150 000

620 000

100 000

160 000

470 000
60 000
400 000
100 000

500 000

100 000
65 000

200 000

100 000

865 000

400 000

600 000

600 000
150 000

200 000

50 000
130 000

1 200 000
50 000

19 010 000

Összesen

2 115 000

6 825 000 6 000 000

2 775 000

650 000

1 190 000

7 411 000

1 330 000
50 000
45 976
000

Pócs Margit
közművelődési és civil kapcsolatok
referense

civiltáj

5. sz. melléklet
Civil szervezeteknek nyújtott természetbeni támogatás 2012. évben
1. A Szekszárdi Sportközpont NKft a sportegyesületek 2012. évi térítésmentes használatát az
alábbi táblázat összesíti:
KüzdıTárgyaló Városi
Egyesületek neve
II. sz. III. sz. V. sz. Öltözı
tér
ölt.
Atlétikai Club Szekszárd
414
132
15
Fekete Gólyák KE
734
1486
76
Kosárlabda Sport Club
737
10
1200
4
Marley FKSE Szekszárd
239
364
25
Szekszárd Asztalitenisz Club
7
12
1214
2466
Tolna Megyei Szabadidıs SE
157
314
Unio Box Club
968
968
Hikari Aikido Egyesület
231
231
1
Tájfutók
63
4
Szenior Atlétika Club
39
39
125
Összesen:
1717
292
968
1371
7545
132
Egyesület neve
UFC Szekszárd
Amerikai Foci

Mőfüves pályák
futsal
1608
-

nagy
659
20

Öltözık
8000
-

A tavalyi évben elkészített önköltségszámítási szabályzatban szereplı díjakat némileg korrigálva,a
számításhoz használt óradíjakat a következı összegekben határozta meg az Intézmény:
Küzdıtér
12.000 Ft/ó
II., III., V. sz. edzıterem
3.000 Ft/ó
Öltözı
1.000 Ft/ó
Tárgyaló
1.000 Ft/ó
Szauna
2.000 Ft/alk
Mőfüves pályák
- futsall
6.000 Ft/ó
- nagypálya
20.000 Ft/ó
Stadion
20.000 Ft/ó

Az egyesületek „természetbeni” támogatása, tényleges használat és kalkulált díjak alapján, a
következık szerint összegezhetı:
Atlétikai Club Szekszárd
Kosárlabda Sport Club
Marley FKSE Szekszárd
Szekszárd Asztalitenisz Club
Tolna Megyei Szabadidıs SE
UFC (pályák és öltözık állandó használata)
Unio Box Club

546.000 Ft
10.150.000 Ft
3.236.000 Ft
6.253.000 Ft
785.000 Ft
34.044.000 Ft
3.904.000 Ft

46
Fekete Gólyák KE
*Hikari Aikido Egyesület
Bad Bones Amerikai Futball Egyesület
Fehérlófia SE ( tájfutás)
*Szenior Atlétikai Club
*Gemenc Táncsport Egyesület
*Bartina Néptánc Egyesület
*Cigány Nemzetési Önkormányzat

10.309.000 Ft
604.000 Ft
400.000 Ft
64.000 Ft
78.000 Ft
250.000 Ft
200.000 Ft
300.000 Ft
71.123.000 Ft

A *-gal jelölt egyesületek kedvezményes térítési díjainak figyelembevételével történt a számítás.A
támogatás mértékébıl is egyértelmően látszik, hogy 2013-ban a korábbi évekhez hasonló nagyságrendő
térítésmentes használat nem tartható. A Szekszárdi Sportközpont NKft által üzemeltetett
létesítményeket használó, látvány-csapatsportágak (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás) esetében a
térítésmentes használat valamelyest csökkenthetı, azonban a többi szervezet esetében a jelenlegi
feltételrendszerben erre nem sok esély mutatkozik.

2. A Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek Házában a civil szervezetek 2012. évi
térítésmentes használatát, természetbeni juttatását az alábbi táblázatok összesítik:

Civil szervezet
Babits Nyugdíjas Klub
Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület (felnıtt csoport)
Bélyeggyőjtık Klubja
Dicenty Dezsı Kertbarát Kör
Díszítımővész szakkör
Éremgyőjtık
Etka Jóga Sportrekreációs Egyesület
Gagliarda Kamarkórus
Halász Háló Kommunikációs és Közösségfejlesztı Egyesület
Ifjú Szív Német Nemzetiségi Tánc Egyesület
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
Megyei Nyugdíjas Érdekszövetség (Életet az éveknek)
Mentálhigiénés Mőhely Önkéntes Központ Nyugdíjas Tagozat
Mondschein Német Nemzetiségi Kórus
Muslinca Kórus
Nagycsaládosok Egyesülete
Nótakedvelık Klubja
Platán Nyugdíjas Klub
Polip Ifjúsági Iroda
Kerekítı
Sakk szakkör
SWING Mazsorett csoport
Szekszárd 2020 Egyesület
Szekszárd Jazz Quartet Alapítvány

Alkalom
42
70
12
2
36
12
1
40
2
23
38
9
8
42
8
2
36
21
6
30
113
27
12
77

Teremdíj
588.000 Ft
2.800.000 Ft
90.000 Ft
74.000 Ft
36.000 Ft
180.000 Ft
5.000 Ft
1.000.000 Ft
20.000 Ft
368.000 Ft
760.000 Ft
216.000 Ft
128.000 Ft
756.000 Ft
64.000 Ft
20.000 Ft
432.000 Ft
210.000 Ft
90.000 Ft
120.000 Ft
904.000 Ft
240.000 Ft
120.000 Ft
693.000 Ft
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Szekszárd Környéki Foltvarró Egyesület
Jelky András Tudományos Ismeretterjesztı Egyesület
Tücsök Klub Zenés Színpad
Összesen

20
1
142

200.000 Ft
5.000 Ft
2.130.000 Ft
12.249.000 Ft

Átadott terek folyamatos használói (Irodák, állandó helyiségek)
Civil Szervezet
Újra Dolgozni Tolnában Egyesület
Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ
Mentálhigiénés Mőhely
Polip Ifjúsági Iroda
Garay János Általános Iskola, AMI
Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület

Terület
36 m2 + 36 m2
szeptembertıl
26 m2
79 m2
89 m2

1.036.800 Ft
561.600 Ft
1.706.400 Ft
1.922.400 Ft

160 m2

3.456.000 Ft

Összesen

Ft/év

8.683.200 Ft

3. Az Önkormányzat oktatási, nevelési intézményeiben és a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtárban ingyenesen biztosított teremhasználat a civil szervezetek számára

Alkalom

Terembérlet értéke
Ft/év

1

10.000 Ft

1

20.000 Ft

2

35.000 Ft

40

60.000 Ft

heti 5
alkalom + 1

546.000 Ft

1

48.000 Ft

1

45.000 Ft

Szekszárdi
Gyermeklánc Óvoda
Alapítvány

1

45.000 Ft

„Ifjú Szív” Német

heti 2 óra

216.000 Ft

Intézmény

Civil szervezet

2. Számú Óvoda és
Bölcsıde
Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár

Mentálhigiénés
Mőhely
Kék Madár
Alapítvány
Mentálhigiénés
Mőhely/Tudás és
Tett Centrum/ SzılıSZEM Mozgalom
Gárdonyi Zoltán
Református Együttes
UKSE, 2012
szeptembertıl Fekete
Gólyák
Fitt-Line SE
„Az én
ovim”Alapítvány

Babits Mihály
Általános Iskola
Baka István
Általános Iskola

Dienes Valéria
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Általános Iskola
Grundschule

Garay János
Általános Iskola és
AMI

Garay János
Gimnázium
I. Béla Gimnázium

Nemzetiségi
Táncegyüttes
UKSE lány kézilabda
nagy tornaterem
kis tornaterem

heti 2.5 óra
heti 1óra

270.000 Ft
108.000 Ft

Kristály Lélekvédı
Egyesület

havi 1
alkalom

400.000 Ft

Liszt Ferenc Klub

havi 1
alkalom

400.000 Ft

1

50.000 Ft

1

50.000 Ft

37

96.200 Ft

48

192.000 Ft
2.591.200 Ft

Szent Erzsébet
Caritas Alapítvány
Ifjúsági Unió
Art Contact
Mozgásszínház
Atlétika SE
Összesen:

4. Ingyenes terembérlet a Polgármesteri Hivatalban (konferenciaterem)
Civil szervezet
Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi
Alapszervezet
KEF
Szekszárd-Waregem Baráti Társaság
Szekszárd-Bezons Baráti Társaság
Szılı-SZEM Mozgalom
Zöldtárs Alapítvány
Összesen:

Alkalom
10
9
4
7
1
7

Terembérlet
értéke Ft/év
100.000 Ft
34.000 Ft
24.000 Ft
26.000 Ft
10.000 Ft
42.000 Ft
236.000 Ft

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
hatáskörébe tartozó /1/2009.(II.3.) ör. 13. §. (2) bek./ közterület használati díj mérséklésében,
illetve elengedésében részesült civil szervezetek 2012. évben
Pont-E Alapítvány (II. Borvidék Félmaraton)
Ifjúsági Unió Szekszárd
Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezet
Sportélmény Közhasznú Alapítvány
Polip Ifjúsági Egyesület
Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület (9. Sajó Péter Nemzetközi

11.790 Ft
7.650 Ft
5.400 Ft
39.000 Ft
13.500 Ft
1.980 Ft
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Kerékpárverseny)
Mentálhigiénés Mőhely
Összesen:

25.000 Ft
104.320 Ft

A civil szervezetek számára természetben nyújtott támogatások a fenti intézményekben és
önkormányzati tereken 2012. évben mindösszesen:
71.123.000.- Ft
12.249.000.- Ft
8.683.200.- Ft
2.591.200.- Ft
236.000.- Ft
104.320.- Ft
Mindösszesen:

94.986.720.- Ft

Szekszárd, 2013. április 5.
Pócs Margit
közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
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6.sz.melléklet
Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ beszámolója
2012. január 1. – 2012.május 31.
Annak érdekében, hogy a Civil Információs Centrum mőködésének megkezdéséig a városban a civil
szervezetek ne maradjanak segítség nélkül, 2012. januártól a szolgálatvezetı ( Gaálné Hoffercsik
Dóra ) és az informatikai asszisztens (Gaál Ariel) önkéntesen végezte feladatát.
Május 31.-el a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ (CISZOK) jogutód nélkül teljesen
megszőnt.
A Kormány által kiírt pályázaton a Civil Információs Centrum címet Tolna megyében a Lakható
Szekszárdért Egyesület nyerte el. Munkáját hivatalosan június 1.-vel kezdte meg.
A Civil Szolgáltató Központ szolgáltatásai az öt hónap alatt:
- Jogi tanácsadás: 48 db
- Adózási tanácsadás: 55 db
- Pályázati tanácsadás: 160 db
- Informatikai tanácsadás: 54 db
- Információszolgáltatás a tanácsadás tématerületeit érintı kérdésekben: 342 db
- Elektronikus hírlevél: 10 alkalom
- Civil szervezeti adatbázis száma: 831 db
- Szakmai könyv és dokumentumtár: 565 db
Kiemelt események:
2012.február 09.
„Fókuszban a Civil Törvény” - Szablics Bálint (Civil Kapcsolatok Fıosztálya) és Gyırfi Gyula
közremőködésével tájékoztató elıadás és konzultáció a civil szervezetek számára Szekszárdon a
Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Házában.
A rendezvényen összesen 108 civil szervezet képviselıje vett részt.
2012.február 23. Budapest Oktatási Központ
Új Civil Világ konferencián részvétel
Március 12.
NEA Információs és Továbbképzı Napok szervezésében, elıkészítésében részvétel (Szekszárd
P.T.E.)
•NEA Dél-Dunántúli Kollégium bemutatása, az NEA 2012-es mőködési pályázat formai részének és
az elbírálás szempontjainak ismertetése
•Költségvetés változásainak, kiírásban történt módosításoknak ismertetése, 1% jelentısége,
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kampánya
•Wekerle Sándor Alapkezelı bemutatása
A rendezvényen 125 szervezettıl összesen 150 fı vett részt, akik civil szervezetek tagjai, vezetıi és
az elıadók ( Szekszárd: 66 fı) voltak.
Civil Kerekasztal, önkormányzati Civil Fórum:
A Civil Szolgáltató Központ 2012-ben is segítette a Szekszárdi Civil Kerekasztalt. Támogatta azt
szakmailag és infrastrukturálisan egyaránt. Rendszeresen találkoztak vezetıségi ülések keretében.
Áprilisban sor került az éves Városi Civil Fórumra, amelyre a civilszervezeteket a CISZOK is
mozgósított.
Az Önkéntesség Európa Éva alkalmából a hagyományosan minden év júniusában megrendezésre
került Önkéntesek Napjának megrendezésében és lebonyolításában is részt vett a CISZOK, amely
alkalommal el is köszönt a civil szervezetektıl.

Szekszárd, 2012. június. 29.

Gaálné Hoffercsik Dóra
volt TMCISZOK program vezetı
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6/a.sz.melléklet
TOLNA MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM
2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum az Emberi Erıforrások Minisztériumával kötött
Szakmai Együttmőködési Megállapodás 3.2. e) pontjának értelmében köteles a szakmai
programtervben foglalt kötelezettségek teljesítésérıl beszámolót készíteni, és azt a Cím
Adományozó számára is megküldeni.
A beszámoló idıszaka: 2012.07.01-2012.12.31
Elızmény
A 2011.évi CLXXV. törvény 51.§ (1) A civil szervezetek mőködésének szakmai támogatása,
fenntarthatóságuk erısítése, továbbá az államháztartás alrendszereibıl nyújtott támogatások
szabályszerő felhasználásának elısegítése érdekében a miniszter civil információs centrumokat
mőködtet.
(2) A civil információs centrumok nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek.
52.§ (1) A civil információs centrumok 51. § szerinti tevékenységük keretében az alábbi
feladatokat látják el:
a) igény esetén közremőködnek a civil szervezetek e törvény szerinti adminisztratív
(elektronikus úton teljesítendı) kötelezettségeik teljesítésében,
b) elısegítik a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok
együttmőködését,
c) részt vesznek a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttmőködési
lehetıségeinek fejlesztésében,
d) folyamatos mőködéső szakmai tanácsadási rendszert mőködtetnek jogi, közhasznúsági
területen; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra
vonatkozóan; számítógép-kezelés területén,
e) folyamatos információszolgáltatást biztosítanak az e törvény szerinti intézkedések
végrehajtásának megvalósulásáról
f) az e célra létrehozott számítógépes rendszeren keresztül adatot szolgáltatnak a Civil
Információs Portál számára az a) - e) pontok szerinti feladatokkal kapcsolatos adatok és
információk terjesztése érdekében.
Az illetékes Emberi Erıforrások Minisztériuma a Civil Információs Centrum cím elnyerésére
beadott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte, mely után az ÁROP-1.1.14 kódszámú,
„Partnerség erısítése” címő könnyített elbírálású pályázaton 2012. szeptember 28-án kaptunk a
támogatásról értesítést. A támogatói okirat aláírása után novemberben az elıleg lehívás megtörtént.
Bár az elıleg lehívása csak novemberben valósult meg a tényleges munka már júliusban
megkezdıdött. Fontos volt, hogy a civileket, a várost, a megyét megismertessük szolgáltatásaink
körével, hogy rendbe tegyük a CISZOK-CIC kérdéseket. Ennek kapcsán fizetett és ingyenes újság
hirdetéseket, rádió interjúkat adtunk, sajtótájékoztatót tartottunk. A címpályázatban támogatásukról
biztosító Önkormányzatok segítségével nem csak Szekszárdon, hanem az egész megyében tudtuk
népszerősíteni a CIC irodát. Az ı segítségükkel jutottunk el a civil referensekig. A kapcsolatfelvételt
nehezítette, hogy a megszőnt CISZOK-ok a meglévı adatbázisukat nem adták át az iroda részére,
így szinte mindent elıröl kellett kezdeni. A referensektıl kapott adatbázisok alapján a civil
szervezetek részére összeállított regisztrációs lapot küldtünk minden szervezetnek. A visszaérkezı
regisztrációs lapok alapján tudtuk tevékenység, székhely alapján rendszerezni a szervezeteket. Ez
lesz a késıbbi civil adatbázisunk alapja is. Az elıkészítı munka során megtörtént a késıbbi
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tanácsadók kiválasztása, az iroda kialakítsa. A program elsı negyedévében a forráshiány miatt az
elıkészítı munka zajlott, ez azonban elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a forrás megérkezése után a
szakmai program zavartalanul és gördülékenyen valósulhasson meg.
Tanácsadások:
A Tolna megyei iroda 4 külsı szakértıt kívánt alkalmazni, jogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és
informatikai témakörben, a forrásteremtési tanácsadást és a magyar-külhoni partnerség kialakítását
pedig az iroda dolgozói valósítják meg. A szakértık kiválasztásánál fı szempont volt a nagy
szakértelem, a civil ügyekben való jártasság, és a könnyő elérhetıség. A kiválasztás után minden
külsıs alkalmazott folyamatosan végzi tanácsadó munkáját, elıre leegyeztetett tanácsadások
formájában, illetve az információs napokon. A tanácsadásokat szolgáltatási naplóban
adminisztráljuk. Legnagyobb igény a jogi és a szervezetfejlesztési tanácsadó szakértelmére volt.
Leginkább az alapszabály módosítás, egyesület, alapítás és a közhasznúsággal kapcsolatos kérdések
voltak mindennaposak. Azonban meg kell jegyezni, hogy pénzügyi kérdésekben (kettıs könyvvitel)
is sok kérdés érkezik. Igen sok szervezet hol a hozzá nem értés, hol a forráshiány miatt nem
engedheti meg magának a számítógép vásárlást, a hozzáértı felhasználást. Egy ügyfeleknek
felállított számítógéppel igyekszünk ezeken a problémákon segíteni az irodában, illetve az egyre
gyakoribb on-line ügyintézés miatt a számítógép felhasználói tanácsadások is elıtérbe kerülnek.
Megkezdett tanácsadásainkat tovább folytatva igyekszünk minél több kérdést megválaszolni, a civil
szervezeteket olyan hasznos információkkal ellátni, mely segíti munkájukat az átalakulóban lévı
civil világban is.
Információs szolgáltatások:
Kistérségekben való megjelenés, Partnerség Információs Nap szervezése:
Látva az igényeket, és szem elıtt tartva azt a tényt, hogy a vállalt feladatunk az volt, hogy
negyedévente minden kistérségben legalább egyszer megjelenünk így elsı körben egy „Hogyan
maradhatok közhasznú” címő információs nap sorozatot indítottunk. Az elıadás sorozat jó apropó
volt a civilekkel való személyes kapcsolatfelvételre a vidéki helyszíneken. Az információs napot
megelızte egy személyes kapcsolatfelvétel a kistérségek civil referenseivel. A velük történı
stratégiai megbeszélések és az együttmőködések kialakítása segített minket az információs napok
népszerősítéséhez és az eredményes lebonyolításához. Még ebben az évben felkérésünk volt az
aktuális NEA pályázat kiírása kapcsán történı információs napok megszervezésére, melynek szintén
kistérségi látogatásokkal tettünk eleget (EPER rendszerben jártas, a támogatáskezelıtıl kirendelt
munkatárs segítette munkánkat). Sikerült minden kistérségbe eljutni még a pályázat beadása elıtt, a
civil részérıl nagy érdeklıdést mutatkozott a meghirdetett téma iránt. Tekintettel a nagy
érdeklıdésre, ebben az esetben már nem is kistréségekre, hanem járásokra szerveztük az információs
napot. Sajnos azonban a beszámolóban már említett forráshiány miatt a vidéki kitelepülés nem
minden esetben volt kivitelezhetı, így 5 járási székhelyen a megjelenés csak egy esetben történt, a 2
téma összevonásával. Erre a NEA határidı és az év vége miatt is szükség volt.
A megkezdett információs napokat a jövı évben egy az adóbevalláshoz kapcsolódó információs
nappal szeretnénk folytatni a pénzügyi-adózási tanácsadónkkal, valamint egy adó 1%-al kapcsolatos
témával szeretnénk még az év elsı felében foglalkozni. Ezen témák az eddig felmerült kérdésekre
vannak alapozva, létjogosultságuk megkérdıjelezhetetlen a civil szférában. Az év 3-4 negyedévében
a témát az addig felmerülı kérdésekhez fogjuk igazítani.
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Megjelenés kistérségenként 2012:

Kistérség/járás

Össz:

2012 III. n.év

2012 IV. n.év

Szekszárd

2

0

2

Tolna

1

0

1

Paks

1

0

1

Bonyhád

1

0

1

Tamási

1

0

1

Dombóvár

1

0

1

Kistérségitelepüléseink alkalmával, és a témák kiválasztásánál eddig is, és ezután is szem elıtt
tartjuk azt a célt, hogy a közigazgatás, a vállalkozói és a civil szektor közötti együttmőködésen
alapuló partnerség alakuljon ki.

Önkormányzati civil referensek adatbázisa a partnerség erısítése érdekében:
Az adatbázisok kiépítése folyamatos. A Tolna Megyei Kormányhivatal adatbázisát felhasználva
minden Tolna megyei település Önkormányzatának bemutatkozó levelet küldtünk, kérve
együttmőködésüket, a településükön mőködı civil szervezetek listáját. A visszaérkezett válaszokból
egy járásonként külön álló adatbázist hozunk létre, mely folyamatban van.
Infokommunikációs szolgáltatások:
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum vállalta, hogy hírlevél formájában tájékoztatni fogja a
civil szervezeteke a munkájáról, az aktuális civil társadalmat érintı kérdésekrıl. A hírlevél kiküldése
folyamatos, minden hónap 20.-ig kapják meg a szervezetek. A hírlevél címlistánkban szereplı civil
szervezeteknek, önkormányzatoknak kerül kiküldésre, illetve nyomtatott formában irodánkból
elvihetı, illetve honlapunkra is feltöltésre kerül. A hírlevélben azon túl, hogy minden aktuális
tudnivalót megjelentetünk, lehetıséget biztosítunk a megyei civil szervezetek hirdetéseinek
térítésmentes közzétételére.
Saját honlapunk elkészült, melyen minden információt közzéteszünk, aktualizálása folyamatos.
Képzési és egyéb szolgáltatások:
Tekintettel a források és a pályáztatási folyamat csúszására, a program elsı negyedévében arra
törekedtünk, hogy a Tolna Megyei Civil Információs Centrum irodáját olyan szintre fejlesszük fel,
ahol az ügyfélfogadás elindulhat. Ezt a törekvést sikerült véghez vinni, szeptemberre az iroda a mai
kornak megfelelı technikai felszereltséggel rendelkezett, így a vállalt irodai szolgáltatásokat
(ügyfeleknek kialakított számítógépes rendszer, internet, nyomtatás) meg tudtuk valósítani. Az
irodai szolgáltatások igénybevételére munkaidıben nyílik lehetıség, természetesen térítésmentesen.
A NEA pályázat kiírása kapcsán volt nagy kihasználtsága az ügyfelek számára üzembe helyezett
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gépeknek. A jövıben, tekintettel arra, hogy sok szervezet nem engedheti meg magának a számítógép
vásárlást, fıleg elektronikus pályázatok beadása elıtt szintén nagy érdeklıdésre számítunk.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a címpályázat írásakor együttmőködési megállapodás formájában
minket a támogatásukról biztosító szervezetekkel napi kapcsolatban legyünk. Rájuk a helyi
civilekkel való kapcsolatépítésnél, illetve a kitelepülések megszervezésénél számíthattunk 2012-ben,
és reményeink szerint számíthatunk rájuk a jövıben is.
Ez év szeptemberében, szintén a projektgazda egyesületünk neve alatt és azonos székházban alakult
meg a helyi Esélyek Háza utód, a Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes ház. Az
együttmőködés a kezdetektıl fogva napi szinten valósul meg, programjainkat, egymást segítve
valósítjuk meg.
Címpályázatunkban vállaltuk, hogy mind a helyi, mind a kistérségi önkormányzatokkal jó
kapcsolatot alakítunk ki, ezzel is elısegítve a civil szervezetek és az önkormányzatok
gördülékenyebb együttmőködését. A kistérségi referensekkel való kapcsolatfelvétel megtörtént,
valamint sikerült feltérképezni, hogy hol mőködnek civil kerekasztalok, és velük is megtörtént a
kapcsolatfelvétel.
Célunk továbbra is az, hogy a megyei civil élet szereplıinek olyan naprakész, és természetesen
ingyenes szolgáltatásokat biztosítsunk, mely munkájukat, érvényesülésüket nagyban segíti. Ezzel
pedig lehetıséget próbálunk teremteni arra, hogy kialakuljon együttmőködés a politika, a
közigazgatás és a civil szféra között.

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ
TEVÉKENYSÉG
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24

és közhasznúsági tanácsadás
Pénzügyi, könyvviteli és
adózási tanácsadás
Pályázati és forrásteremtési
tanácsadás

Társadalmi felelısségvállalással és
szervezetfejlesztéssel
kapcsolatos tanácsadás

Számítógép kezelési és
informatikai tanácsadás
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Magyar-külhoni magyar
partnerségi kapcsolatok elısegítése

0

0

0

Partnerség Információs nap
szervezése

0

7

7

Önkormányzati civil referensek
adatbázisa a partnerség erısítése
érdekében

0

0

0

Elektronikus hírlevél
megjelentetése

1

3

4

A közigazgatás civil szférát érintı
aktualitásaival kapcsolatos
képzések szervezése

0

30

30

Más közfeladatot ellátó civil
szolgáltatókkal való
együttmőködés

0

1

1

Szekszárd, 2013. február 18.
Horváth Mária
irodavezetı
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7.sz.melléklet

Állampolgári Részvétel Hete
Szekszárd, 2012. szeptember 24-28.

SZABAD TÉR-SZABAD VÉLEMÉNY
Üzenet Szekszárd város képviselıinek

Nekem az tetszik, hogy……….. (összesen 86 db színes cetli)
-

civilek összefogása.

-

finom borok vannak, sok kirándulási lehetőség van, közel a Gemenc.

-

a Garay téren egyre több rendezvény van gyermekek számára is.

-

több közhasznú szervezet képviselői is jelen vannak itt.

-

szép virágos a város, csak nem vigyáznak rá az emberek.

-

sok a virág a városban.

-

itt végre megírhatom a véleményem.

-

megkérdezik a véleményünket egyáltalán.

-

sok a közterület.

-

virágosabb lett a város.

-

van olyan kezdeményezés ahol véleményt lehet nyilvánítani/ sok színvonalas rendezvény van
Szekszárdon.

-

végre felújítják az Újvárosi temető parkolóját.

-

gondozott a város.

-

van Szüreti Fesztivál.

-

a jeles eseményeket színes programokkal igyekeznek feldobni.

-

a rendezvények sűrűbben vannak, és vannak emberek, akik segítenek másokon.

-

igénylik a véleményemet.

-

A Szüreti Napokat a Liszt Ferenc téren és a fasoron és vele párhuzamos úttesten rendezték.
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Szeretném ha továbbra is ott lenne!
-

Ide igazán nem tudok írni semmit.

-

van Szekszárdon 1 amerikai foci csapat! Köszi Zsolti!

-

virágos a város.

-

?

-

az MSZP elbukott!

-

sok program van a városban.

-

tiszta a város.

-

évről-évre Szekszárd városa szépül, bővül és egyre tisztább, rendezettebb.

-

a város szép és parkosított. Rengeteg a virág.

-

barna szemű a hercegnőm.

-

van Helyi Termékek Boltja.

-

a megemlékezések mindig szépek.

-

szép hegyen fekszik, sokat lehet kirándulni.

-

a Szüreti Napok után hamar kitakarították az utcát.

-

színes programokat kínál a város.

-

van Prométheusz Park, Garay u., mint sétáló utca.

-

sok a zöld terület (fű, fa, terek)! Régi típusú középületek. Mezőváros, melyben nem akkora a
forgalom („SLOWCITY”)!

-

nőtt a kerékpárút hossza.

-

szép virágos.

-

vannak virágok a városban és gondozzák is őket.

-

jó a Szüreti Fesztivál, s hogy végre nem a Béla király téren zsúfoltak össze mindent.

-

megmozgatja az embereket.
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-

tiszta a város, a boltok, a Garay tér.

-

ez a rendezvény, tetszik a zene.

-

szép az idő; sok fellépés; a Szüreti Fesztivál; sok sportolási lehetőség

-

az ifjúság több lehetőséget kap. Tisztább a város.

-

sok a közterület.

-

jó idő van.

-

sok rendezvény, mely nyilvános és ingyenes.

-

ilyet rendeznek.

-

sok virággal színesítették a várost a kertészek.

-

télen van jégkori.

-

elég sok rendezvény van a városban.

-

ÁRH színes műsorokkal, minden korosztályt megmozgat, és a fogyatékkal élőket is bevonja a
műsorba.

-

a Szüreti Fesztivál.

-

2014-ben választás lesz!

-

az állampolgárok, a civilek találkoznak, közösséget alkotnak és megbeszélik az őket érintő fontos
dolgokat, feladatokat.

-

virágos a város.

-

végre felújították az Újvárosi temető parkolóját!

-

virágok vannak és egyre több helyre ültettek.

-

sok rendezvény van.

-

vannak fagyizók.

-

mindenki szabadon elmondhatja a véleményét.

-

virágosabb lett Szekszárd.
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-

van télen jégkori.

-

jó programok, szakkörök vannak a városban.

-

van Szőlő-SZEM Mozgalom! Bebizonyosodott, hogy lehet összefogni jó ügyekért!

-

szeptemberben szikrázóan süt a nap. (Ez az élet szépsége! Minden más „társadalmi szinten”….)

-

van Civil Kerekasztal, Mentálhigiénés Műhely. „Szépítsük együtt Szekszárdot”! Jól! Visszacsatolás,
értékelés is van, nemcsak akciók.

-

nagyon szép, virágos a város, Garay téren lévő WC szép, tiszta és ingyenes, jó hogy elkészül az
évtizedek óta nem üzemelő illemhely a parkban; bárhol a világban megállná a helyét. Köszönjük

-

néha egész barátságos a város, az embereknek viszont munka kéne, hogy a régi legyen.

-

összefognak a város civil szervezetei, közülük is kiemelkedik a Mentálhigiénés Műhely, amely sokféle
tevékenységgel segíti az embereket.

-

kíváncsiak az emberek problémáira, és eljut a döntéshozáshoz.

-

sok program van, ami gyerek és felnőtt részére is elérhető és tartalmas szórakozást nyújt.

-

sok fa van, szépek a virágágyások.

-

itt a két tér között jó közösségi tér jött létre, jó kis találkozóhely, információcserére nagyon alkalmas.

-

szép Szekszárd.

-

szépül a város.

-

a Szüreti Napok immár évek óta igen magas színvonalon, jól tervezetten és szervezetten bonyolódik.
Igen sok bel- és külföldi érdeklődő örömmel ismerkedik a szekszárdi hegy, a csodálatos völgyek
fantasztikus „aranyával” a borral ismerkedve. Sok pénzt kaptak a borászaink – jó talajra hullott,
megérte a befektetést.

-

sok színes program van.

-

építik, szépítik a várost. De van erre megfelelő anyagi fedezet? nem válik a jövőben kárára a
városnak?

-

a civil közösség képviselői mindent megtesznek értünk civil közösségi tagokért, de sajnos nem
mindenki így értékeli. Áldozatos munkájukat köszönjük, színt, lendületet adnak nekünk, civileknek
további munkánkhoz.
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-

sok jól szervezett programja van a civileknek (kár, hogy az érdeklődő kissé kevés).

-

vannak ilyen IFZ zenekari tagok, akik lelkesen zenélnek.

-

megállnak az emberek legalább egy hét, pár órájára.

-

városunknak vannak immár tradicionális ünnepei. A szekszárdi bor (borászok) kezdik méltó helyüket
elfoglalni.

Nekem az nem tetszik, hogy……… (összesen 83 db színes cetli)
-

kevés a biciklis út, nincs sok helyen jelezve (pl. rendelőintézeteknél). Sok helyen nagyon lelóg a fák
lombja. Kerékpárral több szakaszon nagyon nehéz közlekedni anélkül, hogy a gyalogosokkal ne
zavarjuk egymást, és ne legyen balesetveszélyes!

-

az igényelt véleményeket kevésbé tudják megvalósítani.

-

ritkán vannak rendezvények, drágák a boltok.

-

nincs kulturális élet.

-

nincs ifjúsági szórakozási lehetőség.

-

kevés a munkalehetőség.

-

túl sok az autó a városban.

-

senki nem foglalkozik a másik emberrel, csak saját magával, hogy ő előre jusson; a másik felé figyelés
nem „menő”.

-

rendezvények után sok a szemét.

-

a Bad Bonesnek nincs saját amerikai focipályája.

-

sok a szemét az utcán.

-

nincs mozi, színház a megyeszékhelyen.

-

a Liszt Ferenc téren a buszmegálló nem védi meg az esőtől az utasokat.

-

szemetes a város; ingatlanadó.

-

még mindig sok a galamb, és ezáltal a szemét is.

-

az emberek tiltakozása ellenére is bevezették az ingatlanadót.
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-

a rendezvényeken kevés az érdeklődő ember, kevés a közönség.

-

szemetelnek a városban.

-

nagyon szemetes a város, főleg rendezvény után.

-

az elmúlt években nincs fejlődés ( a belváros homlokzatai, épületei lepusztulnak).

-

nehéz a fiataloknak a pályakezdés.

-

kevés az, aki részt vesz rendezvényeken.

-

kevesen hallatják a hangjukat.

-

különböző rendezvények után borzasztóan szemetes a város.

-

a foglalkoztatás terén szinte minden leépült. Nincs jövőkép, és a fiatalok nagy számban
kivándorolnak az országból. Ébresztő!

-

nincs munkalehetőség; nincs elég pénz a megélhetéshez; mindig a szegényebb rétegre tesznek újabb
terheket.

-

a „város érdekeit képviselve” háttérben sajnos mindig egyéni érdekek jelennek meg, és ezek
érvényesülnek.

-

az állampolgárok megkérdezése nélkül vezetnek be új adókat, terheket, amikor már úgyis szűkösek
az állampolgárok többségének a rendelkezésre álló anyagi keretei.

-

városunk láthatóan leépülőben van.

-

ha megszólják a kínaiakat.

-

szemetes Szekszárd! A Szüreti Napok előtti vasárnap készített fényképeket elküldtem a médiának
(Szekszárdi Vasárnapnak is). Nem közölték, nem jelezték a város vezetői felé. Nem tetszik, hogy
Szekszárdon a sajtó azt közölheti, amit a városvezetés engedélyez, véleményez.

-

a szelektív hulladékgyűjtők körül mindig sok a szemét; a szelektív hulladékgyűjtőt a Klapka ltp.-nél
ritkán ürítik; a buszsofőrök nem várják meg a helyijáratokon, hogy a gyerekek leüljenek vagy
nyugodtan leszálljanak.

-

a civil szerveződéseken kevés a szekszárdi polgár.

-

eldugott helyen van a gokart pálya.

-

a legfontosabb közérdekű kérdésekben a közvélemény kutatás a döntéshozás előtt nem érvényesül.
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-

a szombati bulik után vasárnap szemetes és koszos a Garay tér.

-

ilyen kevesen jöttek el.

-

nincs mozi.

-

galambürülékkel van tele a város; a Német Színház omladozik; a Művelődési Ház még nincs kész.

-

a politikusok nem gondolnak a fiatalabb korosztály(ok) igényeire, későbbi megélhetési
lehetőségeire.

-

vannak helyek, amik szemetesek.

-

szemetelnek.

-

a Kilátó környéke néha nagyon szemetes. Kevés a szemetes kosár.

-

közterületek, főleg a buszmegállók szemetesek (pl. Béri Balogh Á. u.).

-

a nagy lendülettel kezdett városszépítés megállt (Babits Művház, Béla tér, Vármegyeháza stb.)

-

jelenleg nem működik színház a városunkban. Számomra az egyik legkedveltebb szórakozás, évrőlévre férjemmel eljártunk, bár ezt már kb. 2 éve nem tehetjük meg. Fontos lenne úgy gondolom a
lakosság számára ez a fajta kikapcsolódás is.

-

Fideszes a polgármester; nincs Művelődési Ház, és még hallgatnak is róla; nincs szórakozási
lehetőség.

-

a vezető politikai párt azt csinál, amit akar, senkit nem hallgat meg.

-

a bicikliutak állapota nem jó. Közös a járdával és a gyalogosok nem nézik, hogy a bicikliúton
mennek; „nekik áll feljebb”.

-

a szabadon elmondott vélemény senkit nem érdekel.

-

a képviselők 90%-a teljesen közömbös a szervezetek munkáival kapcsolatosan. Szinte soha nem
lehet őket látni a rendezvényeken, kivéve, ha a gyermeke ahhoz a szervezethez tartozik. Akkor is
„csak” mint szülő van jelen.

-

a helyijáratos buszon nem várják meg a sofőrök, hogy az utas leüljön vagy megkapaszkodjon, esetleg
biztonságba helyezze a gyermeket. Valamint nagyon gyorsan hajtanak.

-

sok a vandál fiatal.

-

telek- és ingatlanadót vezettek be.
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-

az elkerülő úton a Tartsay lakótelepen élők számára ellehetetlenült az élet. A zaj és a por miatt nem
lehet ablakot nyitni.

-

komoly, társadalmat érintő kérdésekben a közvetlenül érintetteket kihagyják a döntéshozatalból.

-

a város kulturális – közművelődési intézményei romokban hevernek – immár igen hosszú ideje – kit
terhel ezért felelősség?/ A város közútjai meglehetősen kátyúsak, a járdák szinte „járhatatlanok”;
miért nem történik meg a felújításuk?/ A civil szervezetek támogatottsága minimális, az is politika –
meghatározott. Független társadalmi szervezetnek kellene a támogatás elosztását biztosítani./
Hosszútávon is fenntartható lesz az élményfürdő?/ A foglalkoztatás irányába tett próbálkozásokat
csak kevéssé látjuk. / Mi lesz a mezőgazdasággal, a vidékkel? Nincs élettér, nincs életlehetőség. Több
aktivitást a politikától!

-

a politikusok herdálják a pénzt, magas fizetés több helyről, közben amit tudnak még mellette azt
lenyúlják.

-

a város kulturális élete háttérbe szorul a Művelődési Központ hiánya miatt. Se mozi, se színház, se
megfelelő helység nagy rendezvények megtartására.

-

a közterület az embereké és mindenhol, vagyis a legtöbb helyen fizetnem kell a parkolásért. Ez így
nem hívható közterületnek, mert nem szolgálja a közösséget.

-

szegény vagyok.

-

a Szüret utca lakóinak egységes, írásbeli kérése alapján sem képesek az utca közlekedését
megoldani. Az ellopott sebességkorlátozó táblát már több mint egy éve nem pótolták; rendőri
ellenőrzés pedig mindössze egyszer volt néhány percig. Így nem lehet!

-

szemetelnek az emberek.

-

nincs Szekszárdon kulturális élet, sem fiataloknak sem időseknek.

-

ebben a válságos gazdasági helyzetben olyan nagy tatarozási, felújítási munkákat végeztet a város,
ami évekig elhúzódik, nagy kiesést okozva ezzel az intézményeknek. Lehet, hogy a lakosság
szemszögéből nézve ezek a felújítások, átépítések éppen most nem is lennének indokoltak.

-

a járdák babakocsival járhatatlanok, főleg a hegyen a Bródy Sándor utca felé felvezető utcákon. / A
parkolójegyeket köztörvényes rablásnak tartom. Felháborítónak!/ Mivel ezzel semmit nem érek el,
nem folytatom tovább. Egy sértődött szekszárdi

-

a Művelődési Ház még így rondítja Szekszárd belvárosát, és a piacot meg nem alakították át, és hogy
a volt Garay étterem már 2 éve üresen áll!

-

kevés volt az érdeklődő itt az első napon, remélhetőleg ez változik a hét folyamán. / Tele van a
„belvárosi rész” galambürülékkel, nagyon piszkos hatású ezáltal a város.
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-

mindenhez politikai befolyásra van szükség.

-

az a szekszárdi programszervező, aki nem zárja le a városközpontban lévő utakat, nem is érzi magát
igazi szervezőnek.

-

a kormány a fiatalok kötelességévé tette azt, hogy a szüleikről gondoskodjanak, de ennek ellenére
Szekszárd belvárosi társasházi lakásaiban ezt nem tudják megtenni! Ezen társasházak előtt megálló
fiatalokat megbüntetik, ha kocsival megállnak a szülők lakása előtt, sőt, ha fizetnének az
engedélyért, azt sem tehetik meg, mert nem kapnak ilyen engedélyt. Kedves Képviselők! Törvényes
ez? Szerintünk nem!!

-

a Művelődési Központ beruházása ilyen hosszú ideig tart, láthatólag leállt.

-

győzött a FIDESZ 100 %-ban (körzetek) Szekszárdon.

-

Palánkra nagyon rossz a helyijáratos közlekedés, nincs kiépített csatornahálózat. Szennyvízszállítás
nem megoldott. Hosszúvölgyben nincs ivóvízellátás, hiába kértük, elutasítanak bennünket, mert
kevesen vagyunk, de az adót fizessük be mi is. Bennünket miért nem illet meg alanyi jogon járó tiszta
víz? Télen iszonyatos a közlekedés, az utat nem takarítják.

-

az állampolgárok túlságosan tekintélyelvűek időnként, és azokat a politikusokat, akiket mi
megválasztottunk „piedesztálra emelik”, és akkor is tartanak tőlük, hogy ha milliárdokat lopnak,
csalnak. „Ne féljetek” ezt mondta II. János Pál pápa. Ne féljetek!

-

sok a galamb, a közhasznú melósok nem végzik el rendesen a munkájukat, az emberek szegények,
szemetes a város, sok hajléktalan van, sok a lopás, betörés, sok álláskereső, a Garay étterem miért
üres? , Művelődési Ház nincs; rendezvények után sok a szemét, különösen a fiatalokat kellene
rávenni.

-

sok nem úgy teljesül.

-

A Rákóczi u. – Béri B. Á. u. –i közlekedési lámpák összehangolatlansága. 50 km-es tempóval nem
lehet „zöldhullámban” közlekedni!! Az „elkerülő út” kevésbé kihasznált. Az általános és középiskolás
korú fiatalok leterheltsége.

-

kevés a kerékpár út, és ami van, annak a minősége kifogásolható (pl.: Keselyűsi út, ami közforgalmú
úton folytatódik) továbbá nagyon rossz, és a gyalogosokkal kell „egyezkedni” az igénybevételkor.

-

a külváros szemetes.

-

minden hétvégén a fiatalok rendetlenkednek a Piactéren, s hogy nincs Szekszárdon a fiataloknak egy
nagy, szép, füst- és alkoholmentes szórakozó centrum.

-

nem jó a buszjárat Szőlőhegyről.

-

a politikusaink bort isznak és vizet prédikálnak.
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Azt szeretném, hogy………. (Összesen 115 db színes cetli)
-

A Művelődési Ház elkészülne, egy kis kulturális (színházi) előadás jól jönne.

-

ne legyen bűnözés.

-

legyen ingyenes nyilvános WC.

-

legyen a várost behálózó kerékpárút.

-

nagyobb segítséget kapjanak a fiatal álláskeresők.

-

a jelenlegi válság idejében a munkahelyet teremtő és a termelő beruházást célzó beruházások
lennének a legfontosabbak, ha ez a dísztereink rendezésénél is átmenetileg fontosabbak lennének!

-

a Tolnai L. utcában felújítanák a járdát! Korábban a FIDESZ képviselőtestületnek kb. 50-50 fő
aláírásával kérvényt nyújtottunk be a Tolnai L. u. 14. szám utáni járda felújítására képviselőnkön
keresztül. Választ sem kaptunk rá.

-

valóban gyakorolni tudjuk a demokráciát.

-

legyen több munkahely.

-

a helyijáratos buszon a gkvezető figyeljen az idősekre, a kisgyerekekkel utazókra. Ne induljon
„padlógázzal”, amíg le nem tudtak ülni. Leszálláskor ne kelljen félni, hogy odacsukják az ajtóval.

-

megszűnjön az MSZP.

-

több használható játszótér lenne.

-

kitiltanák a buszokat a Garay térről és környékéről.

-

a város peremén (Bocskai, Kilátó) lennének padok, fák. A kilátónál a turistákat ellátó büfé,
prospektusokat árusító bódé lenne.

-

minden évben megrendezésre kerüljön a program, mert minden korosztályt, beteget, egészséges
embert közel hozza egymáshoz. / több szelektív konténer lenne elhelyezve az utcákon, amiben az
üveg, papír, műa. kívül konzerves dobozokat is be lehetne dobni.

-

a skate park legyen nagyobb.

-

legyen rendes mozi és színház.

-

több sörsátor legyen.
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-

egy évben több ilyen legyen!

-

vitáknak is fóruma legyen a „Szekszárdi Vasárnap”.

-

több hangsúly legyen fektetve a turizmusra, a borútról lehetne több infótábla a pincészetek
elérhetőségével és nyitva tartásával.

-

a szekszárdiak képviseljék az érdekeiket, hallassák a hangjukat.

-

több munkahely lenne, üzemelne mozi, legyen befejezve a színházfelújítás végre.

-

szebbek legyenek az utak, és hogy legyenek szebbek a biciklis utak és gyalogos utak.

-

több rendőr lenne az utcákon. A gyalogosok és a kerékpárosok helyes közlekedését igen jó lenne
nagyobb figyelemmel kísérni és akár büntetni is.

-

az utcánkban a járdán lehessen közlekedni! (Csaba utca) Járda építésére gondolok!

-

több lehetősége lenne az őstermelőknek.

-

az anyagi javakkal jó gazdasszony módjára bánjanak politikusaink.

-

a képviselőket sokkal több rendezvényen láthassuk, és szóban is elmondhassuk véleményünket.

-

realitás és humanitás „uralkodna” a munkaerőpiacon.

-

a Sportcsarnokban maradjon meg a fiataloknak a konditerem.

-

a városban lenne mozi, színház, mert ami jelenleg (a Német Színház) látogatható, nem biztos, hogy
mindenkinek ugyanolyan élvezetet jelent (nyelvtudás hiánya miatt)!

-

a fiataloknak biztonságos, kulturált szórakozási lehetőségeik (+hely!!) legyenek alkalmazkodva az
esti, éjszakai igényekhez is.

-

legyen helyijárati busz a kórházon belül a hegyre, a belgyógyászatokhoz, onkológiához akár a
betegek, akár a látogatók részére nagy szükség van rá.

-

az egész városban „járható” járdák legyenek! Olyanok, amelyeken a nők magas sarkú cipővel is
közlekedhetnek! A Tolnai L. utcában kb. 100 m járdát kellene felújítani, úgy tűnik, erről a szakaszról
pártállásra tekintet nélkül mindegyik önkormányzat „elfeledkezett”!

-

Szekszárd városban a fiatalok a városban maradjanak! Legyen munkahelyük, családalapításuk
biztosított legyen!

-

minden óvodás ingyen kapna ebédet.
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-

a laktanya helyén nem épülne egy új bevásárló központ. Inkább az tetszene, ha a piac kapná vagy
vásárcsarnok valósulna meg kulturált kivitelben. Nem kívánom részletezni milyen előnyös volna az
egész városnak.

-

hétvégén a 6-os busz gyakrabban járjon.

-

babakocsival könnyebben lehessen közlekedni. A járda padkájára könnyen fel lehessen rakni a
babakocsit.

-

a Bad Bones több támogatást kapjon!!!

-

több támogatást kapjon a sport.

-

legyen több játszótér, mozi, állatkert.

-

a gyermekeknek programokat szervezzenek.

-

sok munkahely teremtődne, ne csak ígérgetés.

-

élhetnénk és élni hagynának ebben a városban!

-

legyen több munkahely.

-

nagyobb gondot fordítsanak a tisztaságra.

-

biciklis utak jobb állapotban legyenek. És azt is, hogy több ilyen út legyen!!!

-

az Újvárosi temető parkolója már elkészülne.

-

a civil szervezeteknek legyen olyan helysége, ahol nagyobb rendezvényeket meg tudjanak tartani.

-

a hétvégén sűrűbben közlekedjen a 4Y. és a 6. helyijárat.

-

ne vessenek ki újabb adókat.

-

Szekszárdon legyen egy kiállítóterem.

-

tehessek.

-

többet segítsenek a rászorultaknak, és több munkalehetőség legyen.

-

legyen városi biztonság.

-

legyen mozi.

-

legyen színházi élet.
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-

legyen MAGYAR színház is.

-

a játszóterek körbe legyenek határolva, hogy biztonságosabban tudjanak a gyerekek játszani.

-

zöld fű nőjön a „betontenger” közepén.

-

civil szervezeteknek nagyobb mozgásteret biztosítsanak. Több pályázati lehetőséget, de pénz is
legyen mögötte.

-

legyen munkalehetőség mindenki számára, több kulturális rendezvény legyen, az
akadálymentesítést végre vegyék komolyan, és az illetékes „sérültek” véleményét kérjék ki.

-

hathatósan megoldanák a városban a „galambkérdést”.

-

enyhítsenek az iskolába járók terhein.

-

a városban fellendüljön a kulturális élet, teremtsenek így munkahelyeket is.

-

lenne közélet és jobban törődnének az idős nyugdíjasokkal.

-

a környezet tiszta legyen.

-

1. a város még kevésbé legyen szemetes; 2. amíg nem fejeznek be egy építkezést, ne kezdjenek
másikba!

-

az év több hetén is kellene ilyen és ehhez hasonló rendezvény.

-

a fiataloknak legyen szórakozási lehetőség (Ne kocsma!)

-

a Szüreti Fesztivál mindig ilyen „tágas”, „szellős” helyen legyen, a Béla király tér szűk egy ilyen nagy
rendezvényhez.

-

1, galambmentes legyen a város, 2, a Lisztes tetőre vezető út legyen megcsinálva., 3, az „56” út
melletti bicikliút legyen kivilágítva.

-

a helyijáratok sofőrjei figyelmesen vezessenek. Gyerekkel utazni ezeken a járatokon (tapasztalat
szerint) veszélyes! Nem várják meg míg leülünk, még a babakocsit biztonságba helyezzük.

-

ha már a város ennyire fejlődik, igazán szükséges lenne egy állandó kiállító-terem létesítése, ahol az
alkotók akár művész vagy amatőr megmutathatják alkotásaikat folyamatosan.

-

Végre induljon be ismét az élet a Babitsban és a Művészetek Házában. Addig is szeretném, ha a
hétvégeken is lennének programok a Babitsban.

-

a pályázatokon elnyert nagy pénzösszegeket mindig a város éppen legfontosabb érdekkörében
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költenék el. Eleve ilyen célú pályázatokon vennénk részt. Ha a helyi Művelődési Központ és
Művészetek Háza beruházási költségei alakulásáról az illetékesek felelősen beszámolnának,
elszámolnának a helyi tv-ben.
-

be legyenek kerítve a játszóterek, hogy szabadon játszhassanak a gyerekek, és ne kakilják össze a
kutyák a homokozókat; azt szeretném, hogy a Rákóczi u. járdái babakocsik számára közlekedhetőek
legyenek; ne csak a kisebbség részesüljön szociális támogatásokból, hanem az is aki dolgozik és
magasabb a CHF hitele.

-

a szüreti felvonuláson táncolhassunk! A néptáncosok után (némi szünettel, 5 perc v. 500 m)
jöhessenek e „stílusában oda nem illő” civil szervezetek GTSE

-

több gondot fordítanának az önkormányzati járdák és utak állapotára, jól karban tartanák az
autóbusz megállók járdaszigeteit, közel tudjanak állni a járdaszigethez a buszok, ne úgy kelljen
lesegíteni, levenni egymásnak az utasokat (pl. a Szüret u. kifelé menő megállójában. Lenne a Bottyán
hegyen vásárlási lehetőség, ne kelljen mindenért a városba menni. A szombati piaci napon, legalább
de. a piac idején sűrűbben járjanak a buszok valamivel. Ha lekéssük egy egész órát kell várni a
következőre, miközben már rég főzni kellene.

-

A közművelődési intézmények újra a régi fényükben működjenek; a járdák, a lépcsők – mindenütt –
legyenek járhatóak; legyen munkahely; a mezőgazdaságot – szövetkezést – újragondolni –
végiggondolni és cselekedni; a turizmust egységes szemlélettel fejlesszék. Van lehetőség mind a
városunkban, mind a térségekben.; a jelenleginél jobban támogatnák a civil szervezeteket.

-

A kereskedelem több helyen lenne, nem ilyen elszórtan, butikszerűen; a Művelődési Ház újjáépítése
végre befejeződne; ha az úthálózatra többet költene a város, pl. járdák, beszakadt útburkolatok

-

Szekszárd városa több színvonalas programot rendezzen ebben a rohanó világban; több jó minőségű
biciklis utat építsenek ki; a járdák, utak minőségét javítani.

-

csak az kapjon támogatást, aki dolgozik; a közhasznú munkásokat ellenőriznék ritkábban; lenne több
utcazene; ingyenes úszási lehetőség; még több köztéri program; irodalom óra; több sportolási és
fellépési lehetőség; a fiatalabbakat kössék le alkoholmentes programokkal; több munkalehetőség;
olcsó étkeztetés; hajléktalanokat segítő rendelet; több kulturális program; legyen mozi, filmklub.

-

ne legyen bevezetve az ingatlanadó, a miniszterelnök is így nyilatkozott. A „kisemberek” további
sanyargatásával nem lehet a válságból kijutni. Nem ők ….ták el!; Azt szeretném, hogy legyen lelki
ébredés a városunkban!

-

legyen a cukrászdában jégkása.

-

több park legyen és akadálymentes járdák.

-

az állampolgárok nagyobb hatékonysággal lépjenek fel a politikusok manipulációja, csalása és
horrorja ellen. „Gyáva népnek nincs hazája!”
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-

jobban támogassák a fiatalokat.

-

a fiatalok számára legyen minél több közösségi tér, amelyet partnerségben használhatnak.

-

mielőtt az állampolgárokra újabb anyagi terheket rónak, azt vessék latba, hogyan csökkenthetőek az
önkormányzati kiadások, vagy honnan tehetnének szert lakosságon kívüli egyéb (pl. pályázati)
forrásokra. Gazdálkodjanak ésszerűen. Népszerűsítsék és biztosítsanak több, biztonságos
lehetőséget a kerékpáros közlekedésre. Telepítsenek kerékpáros kölcsönző rendszert. Építsenek
járdát az Alisca utcától a Fűtőműig terjedő szakaszon. Pályázati forrásból újítsák fel a Munkácsy utca
útburkolatát.

-

legyenek munkahelyek, ne csak a polgármester és barátai gazdagodjanak.

-

Eltörölnék az ingatlanadót.

-

több munkahely legyen.

-

a hegyre feljövő lépcsősorok is jó állapotban lennének, mert a legtöbb lépcsőfok balesetveszélyes.
Kőrösi Csoma utcába vezető betonjárdán nincs felső réteg, csak az alapok. Botladozunk kb. 30 éve.
Fürdőház utca felett botrányos állapotok.

-

mindenki befogadná a külföldieket.

-

a város külterületén lakó emberek is olyan kedvezményeket, lehetőségeket kapjanak, mint aki a
városközpontban lakik.

-

a jobbító szándékú észrevételekre, jelzésekre a város vezetői úgy reagálnának, hogy elfogadják és
intézkednek. Nem tekintenék magukat (Polgármester, gazd. alpolgármester, Gazdasági –
Mezőgazdasági Bizottság vezetője, képviselők) tévedhetetlennek, felsőbbrendűnek.

-

több fa, virág, park legyen!!

-

az állampolgárt (a város polgárát) embernek és ne csak adózó személynek tartsák. A város vezetése
ne csak jól éljen a hivatalából, hanem építse, szépítse fizetésének forrását. Az elmúlt két évben nem
szépült csak leépült a környezetünk. – Hogy a közbiztonság erősödjön és éjszakánként részeg
emberek ne tegyék tönkre azt ami még használható. Hogy ne vigyék el a lakásomat, mert már nem
vagyok képes megfizetni a kapzsiságból kivetett adókat, mert már havi „csak néhány ezret” sem
lehet megspórolni a mínuszos havi bevételből. Hogy értő fülek meghallgassák és érdemben
tegyenek is valamit, hogy változások legyenek. Hogy a polgármester a vállalkozások mellett a
városért is tegyen valamit. Hogy………

-

lennének sok olcsó éttermek, amelyek a régi 80-as évek árába üzemelnének, hogy ezt a sok éhező
embert kielégítenék, és olyan üzletek, boltok, amelyek olcsó árakkal működnének, és minden nyáron
a Korzó Áruház előtt lennének hetente szabadtéri rendezvények.

-

lenne nagyobb gördeszka pálya.
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-

ne cigizzenek.

-

a Wunderland óvoda előtt ne lehessen parkolni, mert nagyon veszélyes. Sokan nem figyelnek a
gyerekekre. A buszmegállókban tényleg ne lehessen dohányozni.

-

végre valóban megfelelő emberek üljenek a megfelelő székekben.

-

nagyobb lenne a tisztaság.

-

legyen egy normális, igényes szórakozóhely a fiataloknak (pl. disco).; mozi, színház; több zöld terület;
kerékpárút (ne a járdát felezzék el); több színvonalas program a hétköznapokra; a sétáló utca
meghosszabbítása, autós forgalom kizárása a központból; több ingyenes parkoló -> a lakóknak
ingyenes legyen, az az övék, ahol laknak.

-

jobban odafigyeljenek az idősekre és a fogyatékosokra.

-

ne szigorítsanak a rászorultak segélyezésén. Az igazán rászorultaktól vették el az utolsó
lehetőségeket. Közgyógy, lakásfenntartási támogatás.

-

minden utca végén és elején konténer legyen.

-

esténként több rendőr járőrözne, de az autót mellőzve. Köszönöm!

-

több színvonalas programot (felnőtt ill. gyermek) szervezzen Szekszárd városa. Több biciklis utat
építsenek ki városunkban. A járdák minőségén javítani.

-

lenne jobb összefogása a civil szervezeteknek, és szeretném, ha a Művelődési Ház mielőbb
felépülne, mert nagyon hiányzik már az itt lakó embereknek.

Azt tenném, hogy………. (Összesen 40 db színes cetli)
-

jelezném a véleményemet, ötleteimet a Polgármesteri Hivatal elé kitett ötlet/vélemény ládába.

-

betiltanám az MSZP-t, LMP-t!

-

a tisztelt képviselőket beleültetném egy kerekesszékbe, bekötném a szemét, bedugnám a fülét 1-1
órára és elküldeném a városba ügyintézni, bevásárolni. Valamint annyi pénzzel küldeném el
bevásárolni, csekket feladni, amennyi ma egy átlag család keresete (és nem a statisztikai átlagé).

-

megszüntetném a forgalmat a városban.

-

befejezném a Babits Műv. Központ építését és ott is több kulturális rendezvényt szerveznék.

-

képviselőként félévente, legfeljebb évente lakossági fórumot tartanék. Bejárnám többször a
területemet, kipróbálnám ott a közlekedést.
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-

Önkormányzati képviselőként gyűjtőládát helyeznék ki a fogadóórám helyszínén/ nem biztos, hogy a
havi megadott órában ráér, akinek gondja, öröme van/ A kérdésekre válaszolnék, s minél hamarabb
intézkedni próbálnék. Ha nem sikerül, arról is visszajeleznék.

-

az EU-tól kapott hiteleket olyan üzletekbe fektetném be, hogy a visszafizetendő kölcsön mellett még
maradjon annyi, hogy gazdálkodni lehessen belőle.

-

több szelektív gyűjtőállomást helyeznék ki a városba.

-

valódi demokrácia legyen.

-

akár kisebb jellegű önkéntes munkák a városért.

-

több területet tennék kerékpáros közlekedésre alkalmassá.
részt vennék közösségi munkában.

-

tenném.

-

több munkahelyet teremtenék.

-

többet imádkozzak a rendőrökért, hogy az Isten békessége őrizze meg szívüket és gondolataikat.

-

javítanám a közbiztonságot.

-

lehet itt tenni bármit?

-

szívesen támogatnám az IFZ Zenekart.

-

a fiatalok állampolgári technikáit fejleszteném tréningeken, képzéseken keresztül.

-

mindenképpen akadálymentesítenék, ez alapvető és elsődleges szempontom lenne.

-

a városvezetés helyében, hogy jobban figyelnék az emberek kéréseire, véleményére és javaslataira.
Így születnek jó dolgok! Sajnos nálunk kis csoport dönti el sorsunkat.

-

polgármesterként gyalog is járnék a városban.

-

pályázatokra pályáznék.

-

a helyi lakosság véleményére jobban odafigyelnék.

-

segítek beilleszkedni.

-

végre kialudnám magam.

-

kitisztítanám Szekszárdot.

-

vállalnék önkéntes munkát.

-

segítenék.
pályázatokra pályáznék, hogy a városnak több pénze legyen.
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-

minden politikust és az egész pereputtyát elszámoltatnám. Amit lenyúltak, azért felelnének.

-

munkahelyet teremtenék; több programot szerveznék.

-

mindenkinek szólni erről, hogy van ilyen!

-

társadalmi munkában dolgoznék a szebb városért.

-

megkeresném a jogi lehetőségeket, amivel felelősségre lehetne vonni a jogainkat, életterünket sértő
politikusokat.

-

a kisemberek kérését is figyelembe venném, nem csak néhány ember érdekeit.

-

a Művelődési Házat Szekszárdon minél előbb átadni azoknak, akik elsősorban ott dolgoznak, és akik
ezt az intézményt igénybe vennék. Azt tenném, hogy a Garay éttermet odaadnám olyan
vállalkozónak, aki csinálna olcsó éttermet ennyi éhező embernek.

-

Túl nagy károkat okoztak mostanára. Több generáció elteltével sem fognak rendeződni a dolgok. Így
sodródom, és megpróbálom kihozni a legjobbat a dologból.

-

több civil szervezetben is részt veszek a kultúra, a társadalmi élet formálásában; aktívan a szervező
munkában is (több helyen) véleményalkotásban (írásban-szóban- tettek); kórusban- országon belül
és külföldön egyaránt visszük a város jó hírét; szervezetek keretében baráti társasággal igyekszünk a
város nevezetességeit (személyiségek, szervezetek, építmények, irodalom, képzőművészet, zene);
politikai szervezetekben is hangoztatva a foglalkoztatás, a megye, a város adottságainak a jobb
kihasználását.

-
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ÁRH kérdőívek összesítése Szekszárd 2012.
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Összesen kitöltött kérdőív:

8.sz.melléklet

I. Mennyire bízik meg?
a
rendőrségben
fő

a civilnonprofit
az igazságszolgáltatásban szervezetekben a politikusokban

%

fő

%

fő

%

fő

%

a parlamentben
fő

%

az
önkormányzatokb
az egyházakban
an
fő

%

fő

%

1. nagyon

31

6,8

29

6,359649

69

15,13

17

3,728

11

2,412

75

16,4474

94 20,6

2. eléggé

187

41

187

41,00877

202

44,3

29

6,36

108

23,68

158

34,6491

152 33,3

3. nem nagyon

132

28,9

96

21,05263

126

27,63

207

45,39

196

42,98

139

30,4825

148 32,5

4. egyáltalán nem

67

14,7

97

21,27193

40

8,772

118

25,88

65

14,25

29

6,35965

19 4,17

5. nem tudok erre válaszolni

39

8,55

47

10,30702

19

4,167

85

18,64

76

16,67

55

12,0614

43 9,43

456

100

456

100

456

100

456

100

456

100

456

100

456 100

Összesen:

II. Mit gondol, tud valamilyen befolyással lenni a lakóhelyét érintő döntésekre?

fő

%

1. határozottan úgy gondolom

39

9

2.valamennyire úgy gondolom

119

26

3. nem nagyon

156

34

4. egyáltalán nem

80

17

5. nem tudok erre válaszolni

41

9

Horváth Tímea

nem válaszolt

21

5

Önkéntes Központ vezető

Összesen:

456
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9. sz . melléklet
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MEGHÍVÓ!
Kedves Civil szervezetvezetı Barátunk!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Szekszárdi Civil Kerekasztal a városi Civil Koncepcióban foglaltak
alapján tisztelettel meghívja a városban mőködı civil szervezetek vezetıit,
képviselıit a 2012. évi

Városi Civil Fórumra
A fórum ideje: 2012. április. 19. (csütörtök) 17 óra
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal Konferenciaterme
Szekszárd, Béla király tér 8.
Napirend
• Polgármesteri tájékoztató az aktuális városfejlesztési kérdésekrıl, a
civil szervezeteket érintı önkormányzati változásokról, válasz az ÁRHn győjtött színes cetlikre
• Tájékoztató az Önkormányzat és a Szekszárdi Civil Kerekasztal
2011. évi együttmőködésének tapasztalatairól és az együttmőködés
továbbfejlesztésérıl
• Konzultáció (kérdések, aktualitások, válaszok)
Közös érdekünk az egyenrangú és kölcsönösen elınyös partnerség
építése, ápolása
Számítunk a közös munkánkat segítı megtisztelı megjelenésükre,
megjelenésetekre!
Szekszárd, 2012. április 12.
Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

Ácsné Oláh Gabriella s.k.
Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke
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Á R H 2012 – szeptember 24-28.
Tedd, hisz Teheted!
Sokszínő fenntarthatóság
TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!

A Szekszárdi Civil Kerekasztal, a Mentálhigiénés Mőhely Közösségi Szolgáltató Központja és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önöket az Állampolgári
Részvétel Hete rendezvényeire
Szeptember 24-én (hétfın) 14.00-17.00 óraig a Garay téren
-Tedd, hisz Teheted!- Zenével, tánccal
Az Állampolgári Részvéte Hete ünnepélyes megnyitója
- Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke
- Ácsné Oláh Gabriella, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
Városi civil szervezetek bemutatkozása, kitelepülése, mővészeti csoportok fellépése
Kézmőveskedés, kérdıívek kitöltése
Szabad Tér- Szabad Vélemény (színes cetlik)
Javaslattétel „Az év képviselıje 2012” díjra
Örömtánc tanulása 16.00 órától
17.30 órától: Fenntartható Környezet, a Zöldtárs Alapítvány elıadása
a Polgármesteri Hivatal közgyőlési termében
Szeptember 25-én (kedden) 14.00 - 17.00 óráig a Garay téren
Könyvtári Napok
„Játsszunk együtt!”…Játékok
Örömtánc tanulása 16.00 órától
17.30 órától: Fenntartható család, Szél Bernadett elıadása
a Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesületének nagytermében
(Szekszárd, Dózsa György u. 1.)
Szeptember 26-án (szerdán) 14.00 - 17.00 óráig a Garay téren
„Játsszunk együtt!”…Játékok
14.30 Amerikai Focisok bemutatója
Örömtánc tanulása 16.00 órától
civiltáj
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18.00 órától: A fenntartható társadalom és gazdaság, Szili Katalin elıadása
a Babits Mihály Mővelıdési Ház II-es elıadótermében
Szeptember 27-én (csütörtökön) 14.00 órától Garay tér
„Játsszunk együtt! „…Játékok
A Csiga-Biga Mozgás - és Képességfejlesztı Alapítvány kutyás bemutatója
16.00 órától a Szekszárdi Ifjúsági Fúvós Zenekar térzenéje
17.30 órától: Fenntartható Egészség, Dr. Wágner Gyula Fıorvos elıadása
a PTE Illyés Gyula Karán (Szekszárd,Rákóczi u. 1.)

Szeptember 28-án (pénteken) 14.00 órától a Garay téren
„Játsszunk együtt!”…Játékok
15.00 „Év képviselıje” díj szavazásának lezárása
15.00-16.00 Mozgásmővészeti Stúdió bemutatója
17.00 órakor Garay tér
Az”Év Képviselıje 2012” díj ünnepélyes átadása
Zárszót mond – Kıvári László, képviselı úr, az
„Év Képviselıje 2011” kitüntetettje
Ünnepi mősort ad:
„Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes
Tücsök Zenés Színpad
ÁRH-t záró örömtánc a Gemenc TáncSport Egyesület közremőködésével

*
Szeptember 24-28-án délután 14.00 - 17.00 óráig a Garay téren folyamatos programok:
civil szervezetek bemutatkozása, „Szabad tér, szabad vélemény”, ÁRH kérdıívek kitöltése,
javaslattétel az „Év Képviselıje 2012” díjra, 16.00 órától naponta örömtánc tanulása
Együttmőködı partnereink:
Szent József Iskolaközpont,
Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, PTE
Illyés Gyula Kar, Bárka Mővészeti Szalon Egyesület,
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete
Szekszárdi Vasárnap, Tolnai Népújság, Rádió Antritt
Információ
Ácsné Oláh Gabriella, Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: 06-20-428-4446
Gaálné Hoffercsik Dóra Közösségi Szolgáltató Központ vezetıje:74/511-721
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense:74/504-119, 30/632-3266
www.mental.hu
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Az év képviselıi 2012-ben
Dr Haag Éva és Máté Péter képviselık
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