SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/13-6/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2016.
április 4-én (hétfőn) 9 órakor a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ- Remete termében
megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök, dr. Máté István, Zaják Rita,
Nepp Péter és Takács Zoltán bizottsági tagok

Távolmaradását jelezte:

dr. Faludiné Uzsoki Valéria és Pap Máté bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek:

Majnay Gábor osztályvezető,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens,
A jegyző megbízásából: dr. Pesti Krisztina jogi referens, jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Gaálné Hoffercsik Dóra a „Clark Ádám” Flottilla képviselője,
Letenyeiné Mráz Márta a Polip Ifjúsági Egyesület elnöke,
Huth Márk a Polip Ifjúsági Egyesület tagja,
Erőss Emese a Polip Ifjúsági Egyesület tagja,
Gerzsei Laura a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat tagja,
Márkus István a Borvidék Futóegyesület elnöke,
Kizakisz Georgiosz a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület
elnöke,
Némethné László Zsuzsa a Szenior Atlétikai Club elnöke

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 9 órakor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság jegyzőkönyvhitelesítőnek Takács Zoltán bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal Takács Zoltán bizottsági tagot választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a „Szakmai
beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról” tárgyú előterjesztést,
mivel Rácz Petra az Alisca Taekwondo Klub elnöke az ülésen nem jelent meg.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Polip Ifjúsági Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(36. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Letenyeiné Mráz Márta elnök
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Borvidék Futóegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(38. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Márkus István elnök
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(12. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Kizakisz Georgiosz elnök
4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a „Clark Ádám” Flottilla működéséről és terveinek bemutatásáról
(39. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Gaál László elnök
5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szenior Atlétikai Club működéséről és terveinek bemutatásáról
(41. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Némethné László Zsuzsa elnök
6. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására
(35. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Polip Ifjúsági Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(36. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Letenyeiné Mráz Márta elnök
Letenyeiné Mráz Márta elnök: A Polip Ifjúsági Egyesületnek 2007 óta van feladatellátási szerződése az
önkormányzattal és 2004-től működik egyesületi formában. Az önkormányzat biztosítja a helyet a
Babits Mihály Kulturális Központban, az egyesület pedig azt vállalta, hogy napi szinten nyitva tartja az
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát, és ehhez kapcsolódóan minden szolgáltatást is, amely
elsősorban a szekszárdi gyerekek és fiatalok számára nyújt ifjúsági szolgáltatást. Ebbe az internet
kávézótól kezdve a szabadidő sportok szervezéséig szinte minden bele tartozik. Erősségük továbbra is
a nemzetközi programok és kapcsolatok erősítése, ápolása. Ez önkéntesek fogadásával és küldésével
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is jár, másrészt az utóbbi időben sikeresen pályáztak szakmai gyakorlat biztosítására, hátrányos
helyzetű fiatalokat visznek szakmai gyakorlatra elsősorban Németországba. Több fiatal eljutott
nemzetközi programokra is, ezek inkább rövid távú programok voltak, ifjúsági cserék, szemináriumok,
és azok az önkéntesek pedig, akik a városba érkeznek aktívan bekapcsolódnak a város ifjúsági életébe,
részt vesznek a különböző programokon, népszerűsítik az önkéntességet és a városi rendezvényeken
is jelen vannak. A másik erősségük az önkéntes programok, nagyon sok iskolával kapcsolatban állnak,
akik az iskolai közösségi szolgálatot náluk teljesítik, illetve van egy olyan szolgáltatásuk is, hogy
próbálnak helyet keresni azoknak a fiataloknak, akik nem az egyesületnél töltik ezt a gyakorlatot.
Vannak olyan önkéntes programjaik, amikkel azokat a fiatalokat szólítják meg, akik a szabadidejükben
szeretnének valamilyen hasznos tevékenységet végezni. A harmadik fontos terület az ifjúsági
érdekképviselet, amiben a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzatnak a szakmai támogatását vállalták fel és
ebben, a fiatalok érdekképviseletében, akár helyi, regionális vagy nemzetközi szinten is különböző
szervezetekhez kapcsolódtak, többek között a Nemzeti Ifjúsági Tanácshoz és a Gyerek és Ifjúsági
Önkormányzatok Szövetségéhez. A tavalyi év is egy erős, megbízható szolgáltatást nyújtott, mind a
fiatalok számára, mind pedig az együttműködésben. Nagyon fontosnak tartják azokat a kollegákat, akik
szakképzettek és jól tudnak dolgozni a fiatalokkal. A tavalyi évben megjelentek nagy létszámban roma
fiatalok az irodájukban, a hátrányos helyzetű gyerekek szabadidős tevékenységének a támogatása
szociális munkás kollégákkal könnyebb. Köszönik az önkormányzat tavalyi évben nyújtott támogatását.
Több pályázatot is benyújtottak és várják az eredményeket.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Milyen az iskolai foglalkozások, osztályfőnöki órák fogadtatása?
Milyen gyakorisággal valósulnak meg és mely iskolákban?
Letenyeiné Mráz Márta elnök: Mindig van egy ajánlatuk, amivel megkeresik az iskolákat. Az
önkéntességet népszerűsítik elsősorban, de volt már a pályaválasztással és a csoportos
konfliktusmegoldással kapcsolatos téma is.
Huth Márk a Polip Ifjúsági Egyesület tagja: A Bezerédj István Szakképző Iskolába rendszeresen járnak,
de ezen kívül az I. Béla Gimnáziumban és a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban is voltak már.
Elsősorban középiskolákat látogatnak.
Erőss Emese a Polip Ifjúsági Egyesület tagja: Általában az önkéntességet viszik témaként, mind a
külföldi mobilitást, mind a közösségi szolgálati lehetőségeket, de néha speciális igényekkel is
megkeresik őket. Gyakrabban megkeresik őket ezzel kapcsolatban és már nem csak az egyesület keresi
fel az iskolákat ezzel a lehetőséggel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hogyan kerülnek a roma fiatalok a látókörbe?
Erőss Emese a Polip Ifjúsági Egyesület tagja: Ez teljesen véletlenszerű volt, a nyári időszak kezdetén
páran felkeresték az irodát, hozták a társaikat és elkezdtek tartósan járni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámoló tartalmazza, hogy önerőből megkétszerezte az
egyesület a bevételét. Miből valósult ez meg?
Letenyeiné Mráz Márta elnök: A megtakarításokból, valamint az internet és fénymásolás
szolgáltatásokból.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Meglepőnek tartja, hogy a legnagyobb létszámban a 18-35 év
közöttiek képviseltetik magukat. Mi lehet ennek az oka?
Letenyeiné Mráz Márta elnök: Elsősorban a középiskolás, főiskolás korosztályról van szó, nagy
különbség nincs a kettő között. 2014-ben tartottak egy digitális felkészítést időseknek is, és onnantól
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kezdve van lehetőség minden februárban, illetve a tavaszi időszakban különféle üdülési jegyeket
lekérni az időseknek. Ebben az időszakban rendszeresen járnak be idősek is. Több generációs
programot szeretnének majd a terveik közé beilleszteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A fiatalokon látja, hogy mennyire hasznos, hogy ehhez az
egyesülethez tartoznak, mert határozottak, önállóak, véleményük van. Ilyen szempontból is nagy
jelentősége van az egyesületnek. Mennyire fogadják el az iskolák a Diák Önkormányzatot?
Gerzsei Laura a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat tagja: Öt iskolában vannak képviselőik, ott teljes
mértékben elfogadják őket, de városi szinten is elfogadottak. Terveznek egy Diák Parlamentet, az
összes iskola együttműködött és segítettek abban, hogy elérjék őket, megadták a diák önkormányzatot
segítő tanár nevét, elérhetőségét. Semmilyen szinten nem voltak elutasítóak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Minden iskolában komolyan veszik a Diák Önkormányzatot? Milyen
kép alakult ki erről?
Gerzsei Laura a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat tagja: Ez változó, országos szinten sem lehet
általánosítani, ez függ attól is, hogy a diákok mennyire önállóak, hajlandóak-e akár DÖK-ös tanár nélkül
működni, vagy akár úgy, hogy a tanár csak keveset segít be a munkájukba.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszöni az egyesület munkáját. Javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 70/2016. (IV. 4.) határozata
a Polip Ifjúsági Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Polip Ifjúsági Egyesület szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Polip Ifjúsági Egyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan
is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. április 4.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Borvidék Futóegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(38. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Márkus István elnök
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Márkus István elnök: A Borvidék Futóegyesület, illetve az azt megelőző szervezetek 2010 óta vállalják
a tömegsport rendezvények szervezését. A városra gyakorolt turisztikai hatását nem kell bizonygatni,
hiszen a Borvidék Félmaraton rendezvény idejére a városi szálláshelyek megtelnek. Ilyen szempontból
ez egy értékes nap a város életében. Fontos számukra, hogy ez milyen hatással van a szekszárdiak
szabadidő eltöltésére. A tavalyi évben ezen a rendezvényen 322-en indultak, akik közvetlenül a
térségből jelentkeztek. Ebben a számban nincsen benne az a sok kisgyerek, akik az 1 km-es távon
indultak. Az ő létszámuk is 150-300 fő közé tehető. A Borvidék Félmaratonnal azonosítják őket, de ezen
kívül még hat rendezvényük van. Ebből egy jótékonysági rendezvény Budapesten kerül
megrendezésre. Az eszközállományuk hiányos, évről évre bővítik, de még nem teljes. Szeretnének saját
kordonokat, színpadot és egy saját időmérő rendszert is. Külföldi sportolókat is bevonnak a
rendezvényeikbe, szeretnék majd külföldre is kiterjeszteni a programokat. Borvidék Futóegyesület
költségvetése 9 millió Ft körül mozog, ennek egy részét a nevezési díjak, másik részét a szponzorok és
a város által nyújtott támogatások jelentik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámoló tartalmaz 2016-ban egy új rendezvényt. Milyen
rendezvény lesz ez?
Márkus István elnök: Ez a Sötétvölgyi terepfutás névre keresztelt rendezvény lesz, amely október 30án kerül megrendezésre. Egy maratoni és lehetséges, hogy egy 50 km-es táv kerül majd meghirdetésre
ennek keretében. Minél szélesebb az a spektrum, ahol el tudnak indítani versenyzőket, annál nagyobb
az esélye, hogy nagyobb létszámot generál a rendezvény. Az egyesület az amatőr futást népszerűsíti.
Nincsen pénzdíjazás és nem is szeretnék ezt a jövőben bevezetni. Az országban egyetlen profi
versenyszervező iroda működik, a Budapest Sportiroda, aminek ez a főtevékenysége és ezt követik az
amatőr, fél amatőr futóegyesületek által szervezett versenyek. Ezek közül a Borvidék Futóegyesület
által szervezett rendezvények a leglátogatottabbak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszöni az egyesület munkáját. Javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 71/2016. (IV. 4.) határozata
a Borvidék Futóegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Borvidék Futóegyesület szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Borvidék Futóegyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan
is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. április 4.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(12. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Kizakisz Georgiosz elnök
Kizakisz Georgiosz elnök: 2007-ben alakult az egyesület, az volt a cél, hogy legyen Szekszárdon egy jó
NB III-as férfi csapat. Tavaly az NB III-as csapattal nyertek egy aranyérmet Szekszárd város csapataként,
erre az elmúlt harminc évben nem volt példa. Szerette volna, ha legalább harminc kis gyerekkel
folyhatott volna a munka, de ez nem volt lehetséges, mert nem volt termük, pénzük, szponzoruk. Így
csak a saját fiával tudott foglalkozni, aki a legnagyobb európai utánpótlás versenyen második helyezést
ért el 1200 versenyzőből. Nagy esély van rá, hogy a fia lehet az első olyan szekszárdi születésű és
nevelkedésű gyermek, akiből magyar válogatott lesz.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány tagból áll az egyesület?
Kizakisz Georgiosz elnök: 12 tagból áll, NB III-as versenyeken tudnak indulni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Milyen korosztályba tartoznak a tagok?
Kizakisz Georgiosz elnök: Sajnos nincsenek gyerekek, nincs utánpótlás. A fián kívül más gyerekekkel
nem foglalkozik.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 72/2016. (IV. 4.) határozata
a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület szakmai beszámolóját
elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Yorgos Asztalitenisz Sportegyesületet, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. április 4.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a „Clark Ádám” Flottilla működéséről és terveinek bemutatásáról
(39. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Gaál László elnök
Gaálné Hoffercsik Dóra a „Clark Ádám” Flottilla képviselője: Szeretnének kenukat vásárolni, mert
megnőtt az igény és kevés a kenu.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mennyibe kerül egy kenu?
Gaálné Hoffercsik Dóra a „Clark Ádám” Flottilla képviselője: 300-400.000 Ft-ba kerül egy túra kenu.
Büszkék a gyerekekre, mert a minden évben megrendezésre kerülő Országos Vízi Találkozón jó
eredményeket érnek el. Szeretnének a 25. jubileumra egy nagy megemlékezést szervezni, ehhez
fényképeket gyűjtenek és meghívják azokat is, akik korábban, még előttük ezzel foglalkoztak.
Területileg a bogyiszlói önkormányzathoz tartozik az egyesület, a bázist a vízügytől kapták eddig. A
bogyiszlói önkormányzattal kellett egy szerződést kötni a területhasználat miatt és így továbbra sem
kell nekik bérleti díjat fizetni a bázisért, mert azt a bogyiszlói önkormányzat fogja átvállalni, ezt kapják
támogatásként. A fejlesztések költségei azonban az egyesületet terhelik. Terveik között szerepel, hogy
napkollektorok segítségével oldják meg a fűtést a hőtárolós kályhák helyett, mivel azoknak a
működtetése rendkívül költséges. A beszámolóból kimaradt, de a gyerekekkel mindig megnézik a Sió
és a Duna menti településeken a múzeumokat, várakat. Nemrég a simontornyai várat nézték meg.
Nepp Péter bizottsági tag: Szekszárd-Százhalombatta távolságnál hosszabb túrát nem szerveznek?
Gaálné Hoffercsik Dóra a „Clark Ádám” Flottilla képviselője: De igen, minden évben más távolságot
eveznek, most azért ekkora ez a táv, mert kicsik a gyerekek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszöni az egyesület munkáját. Javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 73/2016. (IV. 4.) határozata
a „Clark Ádám” Flottilla működéséről és terveinek bemutatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Clark Ádám” Flottilla szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a „Clark Ádám” Flottilla egyesületet, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. április 4.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szenior Atlétikai Club működéséről és terveinek bemutatásáról
(41. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Némethné László Zsuzsa elnök
Némethné László Zsuzsa elnök: A Szenior Atlétikai Club 1983-ban szerveződött, de 1989-ben jegyezték
be. Ez a legrégebbi ilyen jellegű egyesület a városban. Náluk nincsenek átigazolási díjak, teljesen
amatőr pénzügyi keretek között működnek, de van két budapesti, két kalocsai és egy dusnoki taguk is,
akik nagyon szívesen tartoznak az egyesülethez. A tevékenységük két nagy részből áll, az egyik a
versenyzés, a másik a közhasznú tevékenység, amit tavaly egy új alapszabállyal megújítottak. Teljes
megújuláson megy keresztül a szervezet szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg is, mivel egy kicsit
megöregedett a tagság és lemaradt a szervezési ügyekben. Legnagyobb problémájuk nekik is a
pénzhiány, csak pályázatokból és kevés szponzori támogatásból tudják fenntartani magukat. A Volán
is támogatta őket néhány alkalommal és így sikerült megoldani a hosszabb távú utazásokat is. Nemcsak
versenyeznek, de versenyeket is rendeznek, a legutóbbi verseny tegnapelőtt volt. Az ország különböző
részeiből érkeztek versenyzők. Nem csak a volt sportolókat várják, hanem olyanokat is, akik soha nem
sportoltak, de szeretnének mozogni, valamit csinálni. Jelenleg 32 tagú az egyesület, tavaly és idén is
tudtak fiatalítani és reméli, hogy ez a létszám stabilizálódik, de semmiképp nem csökken a jövőben.
Nincsenek a volt versenyzők nagyobb arányban, mint az amatőrök és ez országos viszonylatban is
elmondható, általában ez a jellemző. Hiányosságuk, hogy nem tudják az egyesületet megfelelően
propagálni, újságcikkeket és a versenyekről készült fotókat jelentetnek meg. Próbálnak ezzel a
köztudatba bekerülni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszöni az egyesület munkáját. Javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 74/2016. (IV. 4.) határozata
a Szenior Atlétikai Club működéséről és terveinek bemutatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szenior Atlétikai Club szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Szenior Atlétikai Club egyesületet, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. április 4.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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6. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására
(35. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Szüreti Napokhoz kapcsolódó programok támogatása külön
költségvetésből valósul meg, így abban maradtak, hogy nem célszerű a külön-külön beérkező kérelmek
támogatása. Javasolja, hogy a Szüreti Napokhoz kapcsolódóan Retkes Tamás kérelmét támogassa a
bizottság, de ne a bizottsági keret terhére, hanem a Szüreti Napokhoz kapcsolódó rendezvények
támogatására fenntartott költségvetésből.
Az elnök szavazásra teszi fel Retkes Tamás kérelmének támogatására vonatkozó javaslatot, melyet
a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány
kérelmét, melyben a Keszthelyen megrendezésre kerülő Helikoni ünnepség nevezési díjainak
támogatását kérik, a bizottság 200.000 Ft-tal támogassa.
Az elnök szavazásra teszi fel a Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány kérelmének
támogatására vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Szekszárdi Garay János Gimnázium kérelmét,
melyben a Garay-napok költségeinek támogatását kérik, 100.000 Ft-tal támogassa a bizottság.
Az elnök szavazásra teszi fel a Szekszárdi Garay János Gimnázium kérelmének támogatására
vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesületének kérelmét a bizottság 100.000 Ft-tal támogassa.
Az elnök szavazásra teszi fel a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete kérelmének
támogatására vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus útiköltség
támogatására vonatkozó kérelmét a bizottság 250.000 Ft-tal támogassa.
Az elnök szavazásra teszi fel a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus kérelmének támogatására vonatkozó
javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László
Szakképző Iskolájának kérelmét, melyben a Keszthelyen megrendezésre kerülő Helikoni ünnepség
útiköltségének támogatását kérik, a bizottság 120.000 Ft-tal támogassa.
Az elnök szavazásra teszi fel a Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskola
kérelmének támogatására vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület
kérelmét a bizottság 250.000 Ft-tal támogassa.
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Az elnök szavazásra teszi fel a PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület kérelmének
támogatására vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Kindl Film Kft. kérelmét a bizottság 100.000 Ft-tal
támogassa.
Az elnök szavazásra teszi fel a Kindl Film Kft. kérelmének támogatására vonatkozó javaslatot, melyet
a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Víz’ P’ Art Közalapítvány kérelmét, melyben a
Bazsonyi Arany festőművészről készülő könyv – Hubert Ildikó: Tükör által homályosan - kiadásának
támogatását kérik, 100.000 Ft-tal támogassa a bizottság.
Az elnök szavazásra teszi fel a Víz’ P’ Art Közalapítvány kérelmének támogatására vonatkozó
javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a a Víz’ P’ Art Közalapítvány kérelmét, melyben a
Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíj Pályázat támogatását kérik, a bizottság 100.000 Ft-tal támogassa.
Az elnök szavazásra teszi fel a Víz’ P’ Art Közalapítvány kérelmének támogatására vonatkozó
javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Szekszárdi Gitár Egyesület kérelmét, melyben a
Borok és Húrok Fesztivál költségeinek támogatását kérik, a bizottság 400.000 Ft-tal támogassa.
Az elnök szavazásra teszi fel a Szekszárdi Gitár Egyesület kérelmének támogatására vonatkozó
javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Szekszárdi Gitár Egyesület kérelmét, melyben a
2016. évi Kárpátaljai jótékonysági koncert körút költségeinek támogatását kérik, a bizottság 200.000
Ft-tal támogassa.
Az elnök szavazásra teszi fel a Szekszárdi Gitár Egyesület kérelmének támogatására vonatkozó
javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi
Kórus Egyesület kérelmét a bizottság 100.000 Ft-tal támogassa.
Az elnök szavazásra teszi fel a Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
kérelmének támogatására vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a teljes határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 75/2016. (IV. 4.)
határozata
a beérkezett kérelmek támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2016. évi
Tartalék Kerete terhére az alábbi támogatásokat ítéli meg:
Sor
szám

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Kérelmező/javaslattevő
Iktatószám

Szekszárdi Garay János
Gimnázium
VI./B 176/2016

Vakok és Gyengénlátók Tolna
Megyei Egyesülete
VI./B 183/2016
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
VI./B 192/2016
Szekszárdi Szakképzési Centrum
Szent László Szakképző Iskolája
VI./B 193/2016
A PAD Irodalmi, Művészeti és
Kulturális Egyesület
VI./B 194/2016

Tárgy (támogatandó cél)
Garay-napok (megemlékezés az 1848-as
forradalomról, ismeretterjesztő előadások,
„Te miben vagy a legjobb?” sportágválasztó,
„Az én Pannoniám” vers és prózamondó
verseny, Kőrösi Csoma Sándor
földrajzverseny, Szilárd Leo Fizikaverseny,
Kárpát-medencei diáktalálkozó) költségeinek
támogatása
„Segítő mancsok” című színes, szórakoztató
figyelemfelkeltő program költségeinek
támogatása
Pedagógus Kórus Országos Találkozójára
útiköltség támogatása

Megítélt
támogatás
Ft

100.000,- Ft

100.000,- Ft
250.000,- Ft

Keszthelyen megrendezésre kerülő Helikoni
ünnepség útiköltség támogatása

120.000,- Ft

A 2016. július 11-16. között negyedik
alkalommal megrendezendő „Szekszárdi
Magasiskola” Mészöly Miklós Íróakadémia és
Irodalmi Mesterkurzus költségeinek
támogatása

250.000,- Ft

Kindl Film Kft.
Filmkészítő tábor költségeinek támogatása
VI./B 195/2016
Szekszárdi Gitár Egyesület
A Borok és Húrok Fesztivál költségeinek
VI./B 203/2016
támogatása
Szekszárdi Gitár Egyesület
2016. évi Kárpátaljai jótékonysági koncert
VI./B 204/2016
körút költségeinek támogatása
„Mondschein” Szekszárdi
A 2016. május 7-i kórusminősítésre való
Német Nemzetiségi Kórus
felkészülés és a minősítőn való részvétel
Egyesület
költségeinek támogatása
VI./B 205/2016
Összesen:

100.000,- Ft
400.000,- Ft
200.000,- Ft

100.000,- Ft
1.620.000,- Ft

2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások elkészítésére,
valamint a támogatási összegek átutalására.
3. A Bizottság a szekszárdi székhelyű alapítványokat a Bizottság 2016. évi Tartalék Kerete terhére
400.000 Ft értékben az alábbiak szerint javasolja támogatni a Közgyűlésnek:
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Sor
szám
1.

Alapítvány neve/
Iktatószám

Tárgy (támogatandó cél)

Garay János Gimnázium
Centenáriuma Alapítvány
VI./B. 167/2016

2.

Víz’ P’ Art Közalapítvány
VI./B 199/2016

3.

Víz’ P’ Art Közalapítvány
VI./B 200/2016

Keszthelyen megrendezésre
kerülő Helikoni ünnepség nevezési
díjainak (8.000 Ft/fő) támogatása
Bazsonyi Arany festőművészről
készülő könyv – Hubert Ildikó:
Tükör által homályosan kiadásának támogatása
Az V. alkalommal meghirdetett
Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíj
Pályázat támogatása

1. pont tekintetében: 2016. április 4.
2. pont tekintetében: 2016. április 29.
3. pont tekintetében: 2016. április 28.

Felelős:

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

200.000,- Ft

100.000,- Ft

100.000,- Ft
400.000,- Ft

Összesen:
Határidő:

Megítélt
támogatás
Ft

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 10 óra 30 perckor berekeszti.
K.m.f.

Takács Zoltán
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
dr. Pesti Krisztina
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző
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