SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/43-7/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2019. május 27-én (hétfőn) 10 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Dísztermében megtartott rendes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag
Pap Máté bizottsági tag
Nepp Péter bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető
Kovács Lászlóné osztályvezető
Rieger Beáta osztályvezető
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil
kapcsolatok referense
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag
Németh Judit Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag
Häfner Adél pályázó
Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület
Szekszárd elnöke

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 10 órakor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
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A bizottság 4 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Beszámoló az adóbevételek 2018. évi teljesüléséről
(121. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(153. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2018. évi
tapasztalatairól
(137. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
4. napirendi pont:
Az óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendje
(49. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
5. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(52. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
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6. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeret/működési célú keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(54. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeret/sportrendezvények szervezése keretre beérkezett pályázatok
elbírálására
(53. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
Javaslat a Fitt Lesz Sportegyesület 2018. évi Civil Keretre benyújtott pályázatára kapott
támogatási összeg felhasználásának módosításáról
(57. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
9. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány 2018. évi Kiemelkedő Művészeti Együttesek
Támogatása Keretre benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának
módosítására
(56. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
10. napirendi pont:
Javaslat a „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány 2018. évi Civil Keretre
benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(48. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
11. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2018. évi
alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2019. évi programtervének
elfogadására
(147. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense
12. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés SZMJV Önkormányzatánál 2018. évben lezajlott ellenőrzésekről
(152. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
13. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására kiírt pályázat
elbírálása
(138. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Häfner Adél pályázó
14. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(55. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag
Németh Judit Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag
Cserna Anna Mária Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag
15. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről és
terveinek bemutatásáról
(51. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke
16. napirendi pont:
Javaslatok beérkezett kérelmek támogatására
(47. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
17. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
(148. számú közgyűlési előterjesztő)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
ZÁRT ÜLÉS:
18. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(150. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
_________________________________________
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1. napirendi pont:
Beszámoló az adóbevételek 2018. évi teljesüléséről
(121. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
Kovács Lászlóné osztályvezető: Hasonlóan az elmúlt évekhez a legnagyobb adóbevételt
továbbra is az iparűzési adó adja. Ha a magánszemélyeket és a vállalkozókat hasonlítja össze,
akkor a legtöbb adóbevételt továbbra is a vállalkozók fizetik. Az építményadó teljes körűen
érinti a város szinte minden lakóját, aki ingatlantulajdonnal rendelkezik. 2013 óta változatlanul
alacsony adómértékkel adóztatják a lakás célú ingatlanokat, ugyanis 100 forint/m2 a
lakásoknak az adótétele. Az egyedül élő nyugdíjasoknak pedig további 50 százalék
adókedvezmény is jár jövedelemtől függetlenül.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mennyire fegyelmezettek az adózók?
Kovács Lászlóné osztályvezető: Jellemzően elég fegyelmezettek. Ehhez az is hozzátartozik,
hogy amikor a végrehajtási eljárásokat kezdeményezik, akkor a nagyobb vállalkozók esetében
is először megpróbálnak telefonon megegyezni az ütemezésről. Év végéig mindenkinek be kell
fizetnie az adót, hiszen a költségvetés is számol a bevételekkel. 90 százalékos az adózói
fegyelem. Nem szeret egyből letiltáshoz vagy inkasszóhoz folyamodni, hanem először
egyeztet. Ha bejön egy adózó, és azt mondja, hogy a négy-öt darab csekket apránként befizeti,
akkor ezt engedélyezni szokták. Ha valaki viszont nem tartja be a határidőket, akkor utána
következetesen nem enged neki kedvezőbb fizetési lehetőséget. Elmondja még, hogy minden
évben folytatnak valamilyen szintű adóellenőrzést, amely nemcsak a klasszikus iparűzési adóra
terjed csak ki, hanem az építményadó vonatkozásában is ellenőrzik minden évben, hogy kik
azok, akik nem adták be az adóbevallásukat. Ezeket a személyeket felszólítják, és ők több évre
visszamenőleg is meg kell, hogy fizessék az adójukat. Ezekből a bevételekből adódik az
előirányzathoz képest a többletbevétel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A kollégák között fel van osztva, hogy melyik adóért ki a
felelős?
Kovács Lászlóné osztályvezető: ABC rendben vannak az adózók felosztva a kollégák között,
mert így a helyettesítés számára jobban megoldható.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 69/2019. (V. 27.) határozata
az adóbevételek 2018. évi teljesüléséről szóló beszámolóról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az adóbevételek 2018. évi teljesüléséről szóló
beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(153. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az előterjesztés, amely véleménye szerint nagyon részletes
lett, az előző évi költségvetés teljesítéséről szó. Annyi kiegészítést szeretne tenni, hogy a mai
napon megérkezett a könyvvizsgáló véleménye. A könyvvizsgáló úr teljesen jónak és
átfogónak találta a zárszámadást. Az előterjesztés szöveges része tartalmazza a pályázati
ügyeknek az éppen aktuális helyzetét is.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 70/2019. (V. 27.) határozata
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2018. évi
tapasztalatairól
(137. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 71/2019. (V. 27.) határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
működésének 2018. évi tapasztalatairól szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól szóló
beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
Az óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendje
(49. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 72/2019. (V. 27.) határozata
az óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendjéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
1. az önkormányzat, illetve a Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás fenntartásában működő óvodák
vezetőinek az alábbi szerdai napokat javasolja 2019. nyári
ügyeleti napjaik meghatározására délelőtt 900-1200 óráig:
o
o
o
o
o

2019. június 19.
2019. július 3.
2019. július 17.
2019. július 31.
2019. augusztus 14.
7
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Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja az intézmények vezetőit, hogy ügyeleti rendjüket
(időpont, helyszín, ügyeletes neve) küldjék meg a Humán
Osztályra.
Határidő:
Felelős:

2019. június 14.
dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(52. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens: Elmondja, hogy az idei évben szeretnének minden
egyesületnek valamivel több támogatást biztosítani. A tavalyi évhez képest idén kevesebb
pályázat érkezett, így a kereten marad annyi összeg, amely ehhez az elképzeléshez elegendő.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés készítésekor többször is
egyeztetett a Humán Osztály dolgozóival, de az előterjesztés elkészítése után még észrevett
valamit a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárdnál. Az egyesület tavaly erre nem is
pályázott, viszont a másik keretre benyújtott pályázatnál maximum összeget kapnának, így
arra tesz javaslatot, hogy a 100.000 forint helyett 50.000 forint összegű támogatást
biztosítson a bizottság.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A FITT Anyuka Boldog Baba Egyesületnek 80.000 forint
helyett 100.000 forint összegű támogatást javasol.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Majnay Gábor osztályvezető: A kereten marad még 495.000 forint. Javasolja, hogy a
bizottság a kereten fennmaradó 495.000 forintból csoportosítson át 295.000 forintot a
bizottság 2019. évi Általános Tartalék Keretére.
Az elnök szavazásra teszi fel az átcsoportosításra vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság
4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Majnay Gábor osztályvezető: Jegyző asszonnyal egyeztetett, és arra az álláspontra jutottak,
hogy a határozati javaslat második pontjára nincs szükség.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását az előbb
megszavazott módosításokkal, valamint a második pont kivételével.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 73/2019. (V. 27.) határozata
az Ifjúsági Keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. a 2019. évi Ifjúsági Keret terhére 1.825.000,- Ft összegben a
határozat 1. számú melléklete szerint nyújt támogatást;
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályát a támogató
okiratok elkészítésére és a Gazdasági Igazgatóságot a
támogatási összegek átutalására;
Határidő:
Felelős:

2019. június 14.-2019. július 05.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. a Gemenc Hőlégballon SE 30. Nemzetközi Hőlégballon
Találkozó kapcsán benyújtott pályázatát nem részesíti
támogatásban:
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapítványok által
benyújtott pályázatokat összesen 380.000,- Ft értékben a
határozat 2. számú melléklete szerint támogatni
szíveskedjen;
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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5. az Ifjúsági Kereten fennmaradó 495.000 forintból
átcsoportosít 295.000 forintot a bizottság 2019. évi Általános
Tartalék keretére.
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeret/működési célú keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(54. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Majnay Gábor osztályvezető: A határozati javaslat második pontjára ebben az esetben sincs
szükség. A kereten marad még 60.000 forint, amelyet egyelőre nem csoportosítana át az
Általános Tartalék Keretre, mert véleménye szerint fog még érkezni pályázat, ugyanis a
Gemenc Természetvédelmi Egyesület nem nyújtott be pályázatot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását a második pont
kivételével.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 74/2019. (V. 27.) határozata
a Sportkeret/működési célú keretre benyújtott pályázatok
elbírálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. a 2019. évi Sportkeret/működési célú kerete terhére
4.940.000,- Ft összegben a határozat melléklete szerint nyújt
támogatást;
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályát a támogatói
okiratok elkészítésére és a Gazdasági Igazgatóságot a
támogatási összegek átutalására.
Határidő:
Felelős:

2019. június 14.-2019.július 05.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeret/sportrendezvények szervezése keretre beérkezett pályázatok
elbírálására
(53. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Majnay Gábor osztályvezető: A kereten marad még 260.000 forint. Javasolja, hogy a
bizottság 100.000 forintot csoportosítson át az Általános Tartalék Keretre, továbbá javasolja,
hogy az előző kettő napirendi ponthoz hasonlóan ebben az esetben is kerüljön kivételre a
határozati javaslat második pontja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az osztályvezető úr által
megfogalmazott javaslatokkal együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 75/2019. (V. 27.) határozata
a Sportkeret/sportrendezvények szervezése keretre benyújtott
pályázatok elbírálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. a 2019. évi Sportkeret sportrendezvények szervezése kerete
terhére 2.090.000,- Ft összegben a határozat 1. számú
melléklete szerint nyújt támogatást;
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályát a támogatói
okiratok elkészítésére és a Gazdasági Igazgatóságot a
támogatási összegek átutalására;
Határidő:
Felelős:

2019. június 14.-2019. július 05.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapítványok által
benyújtott pályázatot összesen 150.000,- Ft értékben a
határozat 2. számú melléklete szerint támogatni
szíveskedjen:
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. a Sportkeret/sportrendezvények szervezése kereten
fennmaradó 260.000 forintból átcsoportosít 100.000
forintot a bizottság 2019. évi Általános Tartalék Keretére.
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
Javaslat a Fitt Lesz Sportegyesület 2018. évi Civil Keretre benyújtott pályázatára kapott
támogatási összeg felhasználásának módosításáról
(57. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 76/2019. (V. 27.) határozata
a Fitt Lesz Sportegyesület 2018. évi Civil Keretre benyújtott
pályázatra kapott támogatási összeg felhasználásának
módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva a Fitt Lesz Sportegyesület kérelmére támogatja, hogy a
2018. évi Civil Keretre elnyert összeg elszámolásánál az A11
„Egyéb költségek” sorba tervezett 50.000 Ft-ot az A1 „Ingatlan
üzemeltetési költségei” sorra távhő díj kiegyenlítése címén
számolja el.
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány 2018. évi Kiemelkedő Művészeti Együttesek
Támogatása Keretre benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának
módosítására
(56. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 77/2019. (V. 27.) határozata
az Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány 2018. évi Kiemelkedő
Művészeti Együttesek Támogatása Keretre benyújtott
pályázatra kapott támogatási összeg felhasználásának
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva a Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány kérelmére támogatja,
hogy a 2018. évi Kiemelkedő Művészeti Együttesek Támogatása
Keretre elnyert összeg elszámolásánál a tervezett költségvetés
A3 pontja alatt szereplő 80.800,- Ft költséget és az A10 sorban
fennmaradó 18.600,- Ft-ot – összesen 99.400,- Ft összeget – az
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A7 Utazás, kiküldetés költségei sorba számolja el a pályázat
terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
Javaslat a „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány 2018. évi Civil Keretre
benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(48. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 78/2019. (V. 27.) határozata
a „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány 2018.
évi Civil Keretre benyújtott pályázatra kapott támogatási
összeg felhasználásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva a „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
kérelmére támogatja, hogy a 2018. évi Civil Keretre elnyert
összeg elszámolásánál az A6 Kommunikációs költségek sorban
tervezett 45.000,- Ft helyett 29.000,- Ft-ot számoljan el a
pályázat terhére, illetve az önrészt is csökkenti 8.000,- Ft-ról
7.000,- Ft-ra. A bizottság az A8 Megbízási díj (számlás kifizetés)
sorba tervezett 100.000 Ft-ot 116.000 Ft-ra, az önrészt pedig
10.000,- Ft-ról 11.000,- Ft-ra növeli.
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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11. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2018. évi
alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2019. évi programtervének
elfogadására
(147. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense
Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense: Elmondja, hogy az idei programterv lenne
érdekes, de pont abban a fázisban van, hogy még nagyon képlékeny. Ezekben a hetekben
érkeznek majd meg a nyári meghívások. A polgármester urat folyamatosan tájékoztatja a
meghívásokról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 79/2019. (V. 27.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi
kapcsolatainak 2018. évi alakulásáról, továbbá a nemzetközi
kapcsolatok 2019. évi programtervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és
partnervárosi kapcsolatainak 2018. évi alakulásáról szóló
beszámolót, valamint a nemzetközi kapcsolatok 2019. évi
programtervét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

12. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés SZMJV Önkormányzatánál 2018. évben lezajlott ellenőrzésekről
(152. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Elmondja, hogy az előterjesztés
mellékletében található a lényeges rész, ugyanis abban került összefoglalásra, hogy milyen
külső és belső ellenőrzések voltak az elmúlt évben. A táblázatok a befejezett ellenőrzéseket
tartalmazzák. Azok az ellenőrzések, amelyek tavalyról áthúzódtak erre az évre, az idei évi
táblázatba kerülnek majd bele.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Minden évben elkészül egy belső ellenőrzési terv. De
nyilvánvaló, hogy vannak olyan váratlan események, amelyek szükségessé teszik az ellenőrzés
lefolytatását. Ilyenkor a tervhez képest mi történik?
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Decemberben módosítva lesz az
ellenőrzési terv, a beszámoló pedig a módosított tervre vonatkozik már.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Van olyan ellenőrzés, amely ilyenkor kimarad?
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Rendkívüli ellenőrzés esetében egy-két
ellenőrzés kiesik a tervből.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 80/2019. (V. 27.) határozata
SZMJV
Önkormányzatánál
2018.
évben
lezajlott
ellenőrzésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága az „Ellenőrzési jelentés SZMJV
Önkormányzatánál 2018. évben lezajlott ellenőrzésekről” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

13. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására kiírt pályázat
elbírálása
(138. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Häfner Adél pályázó
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti Häfner Adél pályázót. Megkérdezi, hogy szeretnée kiegészíteni a pályázatot.
Häfner Adél pályázó: Szeretné megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehet a bizottság ülésén.
Úgy gondolja, hogy a pályázatában minden fontos és konkrét célt megfogalmazott, amelyet a
jövőben saját magával és az intézménnyel szemben támasztani szeretne. Szeretné viszont
kiemelni az óvoda sajátosságát, a kétnyelvű nevelést. Erre a német nemzetiségi kétnyelvű
nevelésre nagyon nagy hangsúlyt fordítanak, és a jövőben is ezt tervezik. Mind a 11
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csoportjukban német nemzetiségi kétnyelvű nevelés folyik. Ebből a 11 csoportból hét
csoportnál intenzív kétnyelvű nevelés zajlik. Ezeknek az intenzív nevelésben részesülő
csoportoknak szeretné a jövőben növelni a számát, amihez az kell, hogy mind a két pedagógus
német nemzetiségű végzettséggel rendelkezzen. Nagyon fontosnak tartja még azt is, hogy az
eddig elért eredményeikre támaszkodva dolgozzanak a jövőben is. Ezeket az eredményeket
tekinti az alapoknak, és szeretné megtartani ezeket a jövőben is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Azt kérdezi a pályázótól, hogy könnyen hozta-e meg a
döntését a pályázással kapcsolatban.
Häfner Adél pályázó: Motiváció volt a pályázat beadásánál, hogy hat éve látja el az
óvodavezető-helyettesi feladatokat. A jelenlegi óvodavezető mellett nagyon sokat tanult, és
nagyon sok támogatást is kapott tőle. Miután ő úgy döntött, hogy a jövőben nem szeretné az
óvodavezetői feladatokat ellátni, úgy gondolta, hogy beadja a pályázatát, tekintettel arra,
hogy belelát az óvoda ügyeibe.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Van-e adat arra, hogy a gyermekek hány százaléka
nemzetiségi kötődésű?
Häfner Adél pályázó: 249 fő az óvoda gyermeklétszáma. Nincs olyan gyermek, aki nyelvi
háttérrel érkezne az óvodába. Éppen ezért úgy gondolja, hogy az óvoda nagyon értékes
munkát végez a nemzetiségi hagyományápolással és a nyelv megalapozásával, ugyanis ezek
hozzáadott értékként jelennek meg a gyermek nevelésében.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztésben olvasta, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar
területi elnöke egyedül a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésének hiányát teszi
szóvá a vezetői program véleményezésében.
Häfner Adél pályázó: Igen, ez valóban nem szerepel a pályázatban. A kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek köre széles, ugyanis nemcsak a sajátos nevelési igényű gyermekek
tartoznak ide, hanem a tehetséges gyermekek is. Az óvodában folyik tehetséggondozás is, ez
alatt elsősorban a nemzetiségi néptánc oktatást érti. Közel 100 gyermek vesz részt német
nemzetiségi néptánc oktatásban. Ezen kívül meg kell említeni azt is, hogy a nyelvterületen a
pedagógusok felkészítik a gyermekeket nemzetiségi versmondó versenyre, valamint
rajzpályázaton is részt vesznek a gyermekek. Ezzel párhuzamosan pedig a sajátos nevelési
igényű gyermekeket is ellátják. Velük az óvodában dolgozó gyógypedagógus, fejlesztő
pedagógus kolléganők foglalkoznak. Jelenleg van egy alig látó kisfiú is az intézményben,
akihez heti három alkalommal kijár egy pedagógus, így ő is megkapja a neki megfelelő ellátást.
Korábban volt beszédfogyatékos gyermek is az intézményben, neki pedig plusz logopédiai
ellátást biztosítottak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elég gyakran megfordul az intézményben, és mindig tetszik
neki az a jó hangulat, amelyet ott talál. Most már sokadik éve kerül megrendezésre a néptánc
fesztivál is.
Häfner Adél pályázó: Idén volt a 10. évfordulója. A Nemzetiségi Oviügyek Konferenciáját
pedig harmadik alkalommal fogják ősszel megrendezni. A néptánc fesztivál most már
17
0527jkv

regionális méretűvé nőtte ki magát. Először óvodai szinten kezdték, majd városi lett belőle,
utána pedig megyei, most viszont már Pécsről és Ófaluról is voltak vendégeik. Nemcsak
pedagógus vendégek érkeztek, hanem óvodás korú gyermekek is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nagyon örült annak, hogy voltak olyan gyermekek is a
rendezvényen, akik már nem óvodás korúak, mégis úgy döntöttek, hogy visszatérnek erre az
óvodai rendezvényre. Megköszöni a pályázatot. Javasolja, hogy a bizottság javasolja a
Közgyűlésnek, hogy adja egyetértését ahhoz, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete a Wunderland Óvoda magasabb vezetői feladatának
ellátásával 2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig Häfner Adélt bízza meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 81/2019. (V. 27.) határozata
a Wunderland Óvoda magasabb vezetői beosztásra kiírt
pályázat elbírálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja
egyetértését ahhoz, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete a Wunderland Óvoda
magasabb vezetői feladatának ellátásával 2019. augusztus 1.
napjától 2024. július 31. napjáig Häfner Adélt bízza meg.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

14. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(55. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag
Németh Judit Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag
Cserna Anna Mária Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagjait.
Megkérdezi, hogy szeretnék-e kiegészíteni az előterjesztést.
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag: Elmondja, hogy a szokásos módon
állították össze az anyagot. Az újonnan beállított email postafiókjába is érkezett 22 anyag
magánszemélyektől, intézményektől és a legkülönbözőbb helyekről. Ezek a javaslattevők
változatlanul nem vették figyelembe a kérésüket, mégpedig azt, hogy ne PDF formátumba
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küldjék meg a javaslatukat. Szerencsére megkapták a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó
anyagot is, így azt is be tudták építeni a tervezetbe. Az Aranykönyvi Szerkesztőbizottság az
összeállított anyagot teljesnek véli. Ha a bizottság bővítené vagy szűkítené az aranykönyvi
bejegyzéseket, akkor természetesen átdolgozzák a tervezetet. Elmondja, hogy ebben az
évben a kórház nagyon sok javaslatot küldött, nyolc gépelt oldalnyit, amelyet megpróbáltak
lényegre törően leszűkíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A leszűkített változatot ilyenkor visszaküldi az Aranykönyvi
Bizottság a javaslattevőknek?
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag: Nem. Elmondja, hogy a Mecénás
díjazottakat nem tüntetik fel az Aranykönyvben, hanem hivatkoznak arra az oldalra, ahol a
díjazottak névsora megtalálható.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hogyan lett felosztva a munka a három tag között?
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag: Németh Judit foglalkozott az első
félévvel, Cserna Anna Mária pedig a második félévvel. Voltak bizonyos területek, mint például
a nemzetközi kapcsolatok és a kitüntetések, amelyek hozzá tartoztak, továbbá az összes
fiókba beérkező anyag befésülése is hozzá tartozott. Szintén az ő feladata volt az egységes
szerkezetbe foglalás is. Ezt követően Németh Judit pedig lektorálja még egyszer annak
érdekében, hogy a helyesírás szabályainak is megfeleljen.
Németh Judit Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag: Nagyon jó lenne, ha a javaslattevők
röviden, egy-két mondatban fogalmaznának, és nem hat oldalban.
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag: Elmondja, hogy a korábbi évek
gyakorlatát jobbnak tartotta, mert akkor még a saját fiókjába érkeztek az anyagok. A
javaslattevők fele most is eleve ide küldte meg a javaslatokat. Véleménye szerint, ha
hozzájárul a saját címének a használatához, akkor nem lehet ebből probléma. Így egyből
tudna levelezni a javaslattevőkkel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mennyi időt vesz ez a munka igénybe?
Németh Judit Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag: Elmondja, hogy ő minden hétvégén
feldolgoz egy-egy lapszámot. Ha ezek megvannak, akkor kezdi el a Népújságot és az internetes
lapokat is. Hetente 13-14 órát foglalkozik ezzel.
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag: Néha sajnos problémát jelent, hogy
az újságba rossz adat kerül be.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az Aranykönyvi Szerkesztőbizottság munkáját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
19
0527jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 82/2019. (V. 27.) határozata
a 2018. évi Aranykönyvi bejegyzésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a 2018. évi Aranykönyvi bejegyzés
munkapéldányát jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

15. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről és
terveinek bemutatásáról
(51. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd
(a továbbiakban: GYKSE) elnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Mandulás Zoltán, a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: Elmondja, hogy
a GYKSE csapatai ebben az évben majdnem 140 meccset játszottak. Ez egy nagyon magas
szám. Juhász Gábor kollégáját mindenképpen szeretné megemlíteni. Gábor viszi a 16 és 14
évesek csapatát. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van neki egy nyolc órás munkája, amely mellett
még 10 edzést tart délutánonként egy héten, mindezt család mellett, két gyermekkel.
Mindemellett még 70 meccset is vitt ebben az évben. Véleménye szerint nyolc-kilenc óránál
nem is ér hamarabb haza a családjához. A nagyobb kluboknál főállású edzők vannak, így nekik
ez fokozottan nehéz. Nehézséget jelent annak a pénzösszegnek is a megszerzése, amelyből
fent tudják tartani az egyesületet. A GYKSE a TAO támogatásból él. Nagy szívfájdalma, hogy
Szekszárdról egyetlen egy cég támogatja csak a TAO-jával az egyesületet. Elmondja, hogy a
TAO-val a cégeknek körülbelül öt perc adminisztrációs munkájuk van az adóbevallások során.
A GYKSE Szekszárdon nagyon a periférián van a vállalkozóknál. A TAO támogatások nagy
részét budapesti és tolnai cégektől kapják. Úgy gondolja, hogy a szekszárdi cégek nem biztos,
hogy tudnak az egyesületről. Éppen ezért szeretné a város segítségét kérni, hiszen a városnak
valamennyire van befolyása a cégeknél.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A többi kosárlabda egyesülettel milyen a kapcsolata az
egyesületnek?
Mandulás Zoltán, a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: A női szakággal
jó kapcsolatban vannak, hiszen a KSC-s lányokkal folyamatosan edzőmeccseznek. Van a
városban rajtuk kívül még egy férfi egyesület, az FKSE Szekszárd, amely egyesülettel „elélnek
egymás mellett”.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nincs arra lehetőség, hogy a két egyesületből egy egyesület
legyen?
Mandulás Zoltán, a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: Annak idején
azért váltak külön, mert nem egy vonalon dolgoztak, ugyanis nem ugyanazokat az elveket
képviselik az utánpótlás nevelésben. Véleménye szerint a GYKSE előrébb tart.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi az alapvető különbség?
Mandulás Zoltán, a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: A GYKSE sokkal
több munkát tesz bele az utánpótlás nevelésbe. A 16 éves gyermekekből álló csapatuk a
kiemelt bajnokságban játszott az idén. Ez azt jelenti, hogy a legjobb 16 csapat között. A
csoportjukban a nyolc csapatból hat akadémia volt. A GYKSE költségvetése ezeknek a
csapatoknak körülbelül az egy huszada. Ennek ellenére ott tudtak lenni a bajnokságban.
Próbálják biztosítani azokat a feltételeket a gyermekeknek, amelyekkel ugyanannyi esélyük
lehet, mint egy akadémiai csapatnak. Ezeknek az akadémiai csapatoknak nem okoz problémát
az anyagi háttér megteremtése, míg a GYKSE-nek ez egy iszonyatosan nagy munkát jelent.
Elmondja, hogy ő is napi nyolc órában dolgozik egy cégnél, amely mellett heti ötször edzi a 10
év alatti gyermekeket, valamint két szakkört tart még hetente, továbbá tartja a kapcsolatot a
kosárlabda szövetséggel, de meg kell, hogy oldja a számlázásokat is, és életben kell, hogy
tartsa az egyesületet is. Nyilvánvalóan sok múlik azon is, hogy a gyermekek hogyan állnak a
dolgokhoz, de alapvetően a szakemberek határozzák meg azt az irányt, amely segít eljuttatni
a gyermekeket egy bizonyos szintre. Elmondja, hogy eljutottak Bécsbe egy nemzetközi
tornára, ahol 89 csapatból bejutottak a legjobb hatba. Ez egy óriási siker. A versenyen
prezentálták a várost is, mert egy nagy Szekszárd zászlót is vittek magukkal.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nemes Hajnalka főállásban van az egyesületnél?
Mandulás Zoltán, a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: Igen, ő az
egyedüli főállású edző. Hajnalka, Gábor és ő edzik a csapatokat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Képzőbázisként a Garay Általános Iskola, a Dienes Iskola és
a Baka Iskola van megemlítve. Ez azt jelenti, hogy az edzések ott vannak helyben?
Mandulás Zoltán, a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: Igen, ott bérlik a
termeket, és tartják a különböző korosztályos edzéseket.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Milyen arányból jönnek ezekből az iskolákból a
gyermekek?
Mandulás Zoltán, a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: A legtöbben a
Dienes Iskolából jönnek, mivel ott nagy tradíciója van a kosárlabdának. A másik két iskolában
az elmúlt két évben kezdték el kiépíteni a bázisukat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Babits Iskola a másik egyesület bázisa?
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Mandulás Zoltán, a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: Igen, a Gyakorló
Iskolával és a Katolikus Iskolával együtt. Sokszor szóba került, hogy milyen jó lenne, ha
valamennyi iskolában lenne bázisuk, mert így mindegyik iskolából ki tudnák venni a
legügyesebb gyermekeket, és így még magasabb szintre lehetne eljutni. Így a legjobb 16
csapat között lehetnének valamennyi korosztállyal. Úgy gondolja, hogy, ha valaki valamit
csinál, akkor azt rendesen csinálja. A többi gyermekre való tekintettel is mindenkitől el lehet
várni azt, hogy rendesen dolgozzon.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Milyen arányban vannak a hobbisportolók és a
versenyzők?
Mandulás Zoltán, a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: A szakkörösök
csak lejönnek mozogni. Akik a csapatba kerülnek, ők versenyeztetve is vannak. Az egyesület
igen komoly összeget fizet a termek bérléséért, így véleménye szerint joggal várják el a
gyermekektől, hogy jöjjenek el az edzésekre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mennyire emelte meg a létszámot a KSC sikere?
Mandulás Zoltán, a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: Nem lát
összefüggést a KSC sikere és a GYKSE létszáma között. Véleménye szerint a magas létszám
annak köszönhető, hogy nincs olyan sok konkurencia sportág a fiúknál a városban. A KSC
sikerét inkább azzal hozná összefüggésbe, hogy a gyermekek szinte mindig ott vannak a KSC
meccsein.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A TAO-s problémának megpróbál utánanézni.
Mandulás Zoltán, a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke: Elmondja, hogy
van olyan város, amely prezentálja a sportegyesületeket a cégek felé. Sok mindent letettek
már az asztalra, így úgy gondolja, hogy megérdemlik a segítséget. Elmondja, hogy Juhász
Gábor megkezdte júniusban a munkát a gyermekekkel, de, mivel a TAO pénzek csak
decemberben érkeztek meg, júniustól decemberig nulla forintért dolgozott. Decemberben
kapta meg visszamenőlegesen a pénzét. Véleménye szerint ez óriási áldozat a részéről.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 83/2019. (V. 27.) határozata
a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről
és terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
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27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd
szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

16. napirendi pont:
Javaslatok beérkezett kérelmek támogatására
(47. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beérkezett kérelmek támogatását azzal, hogy a
Szekszárdi Nyugdíjas Polgári Egyesület nordic walking botok megvásárlása kapcsán benyújtott
kérelmét a 2019. évi Sportcélú Tartalék Kerete terhére támogassa a bizottság.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 84/2019. (V. 27.) határozata
Beérkezett kérelmek támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága
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1. a 2019. évi Tartalék Kerete terhére összesen 780.000,Ft értékben a határozat melléklete szerint nyújt
támogatásokat;
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

2. a 2019. évi Sportcélú Tartalék Kerete terhére 100.000
forint összegű támogatást biztosít a Szekszárdi
Nyugdíjas Polgári Egyesületnek a nordic walking botok
megvásárlására;
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okiratok
elkészítésére és a támogatások átutalására.
Határidő:
Felelős:

2019. június 14.- 2019. július 05.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

17. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
(148. számú közgyűlési előterjesztő)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Majnay Gábor osztályvezető: Jelzi, hogy jegyző asszony a választással kapcsolatos
kötelezettségei miatt nem tud részt venni a bizottság ülésén.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Véleménye szerint jó lenne, ha a Szekszárdi Vasárnapban
megjelenne, hogy milyen ügyben kit kell keresni. Le lehetne írni, hogy elsősorban a körzet
képviselőit keressék a lakók, de, ha közvetlenül szeretnék felvenni a kapcsolatot a hivatallal,
akkor tájékoztatni kellene őket arról, hogy kit kell keresniük. Javasolja, hogy a bizottság a
beszámoló a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 85/2019. (V. 27.) határozata
a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Polgármesteri Hivatal 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót a Közgyűlésnek tárgyalásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 11 óra 02 perckor berekeszti. A
bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
Ellenjegyezte:

dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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