SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 110-12/2012.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2012. szeptember 17-én 8 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri
Tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Dr. Horváth Kálmán,
Takács Zoltán, és
Horváth Ferenc bizottsági tagok.

Távolmaradtak:

Halmai Gáborné,
Dr. Hadházy Ákos,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Ácsné Oláh Gabriella Szekszárdi Civil Kerekasztal képviseletében.
A jegyzı megbízásából:
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens,
jegyzıkönyvvezetı.
Meghívott:

Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök 8 óra 15 perckor a bizottság ülését megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel
napirendjére Dr. Freppán Miklós kérelmét. Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
A napirendre vonatkozó további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. önköltség
számítási szabályzatáról
(12elot78 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezetı
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2. napirendi pont:
A Delta Fitness edzıterem bérleményre vonatkozó kérelme
(12elot77 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezetı
3. napirendi pont:
A 2012. évi mőködési támogatások felosztása
(12elot82 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
4. napirendi pont:
Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálása
(12elot83 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Kerékpáros SE felhasználási határidıre vonatkozó módosítási kérelmére
(12elot80 számú. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
6. napirendi pont:
A Tolnai Sárkányhajó Club Egyesület támogatási kérelme
(12elot79 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítı és Támogató Egyesület nyári táborok szervezésére
vonatkozó támogatási kérelme
(12elot81 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
Dr. Freppán Miklós kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
Javaslat a 2012. évi Civil Keret felosztására
(12elot72 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
10. napirendi pont:
A „Mondschein” Német Nemzetiségi Kórus Egyesület kérelme
(12elot74 számı elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
11. napirendi pont:
Mikola Péter támogatási kérelme
(12elot73 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
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12. napirendi pont:
Javaslat Kaczián János győjtımunkájának támogatására
(12elot75 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
13. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium 2012/2013. tanévi 11.A osztályának létszáma
(12elot71 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
14. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Gimnázium helyi tanterve módosításának jóváhagyására
(12elot70 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

1. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. önköltség
számítási szabályzatáról
(12elot78 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezetı
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillag Balázs: Kiegészítésként elmondja, hogy a szabályzatban a számokból is látszik, hogy az ún.
„önköltségi ár” olyan magas, hogy azt nem tudják az egyesületek megfizetni. Kéri a bizottság
megerısítését is a szabályzatban foglalt bérleti díjakkal kapcsolatban.
Horváth Ferenc: Nagyon jól összeszedett anyag ez az önköltség számítási szabályzat. A kérdés az,
hogy mennyire van ez összhangban az önkormányzat által biztosított ingyenes teremhasználattal.
Véleménye szerint bérleti díjat kell fizetni az egyesületnek, mert a mai világban már semmi sincs
ingyen. Magának az intézménynek azt a bevételt valahonnan pótolnia kell, ami az ingyenes
teremhasználat miatt kiesik neki. Ezt mindenképpen helyre kell tenni, hiszen a sportcsarnok mőszaki
állapota is egyre jobban romlik, és az intézményt mőködtetni kell. Véleménye szerint a bizottságnak
ez ellen fel kell lépni, és a sportegyesületekkel is le kell ülni egyeztetni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Kik használják jelenleg ingyen a termeket?
Csillag Balázs: A kiemelt csapatsportágak, mint például a kézilabda, kosárlabda, labdarugás, boksz és
asztalitenisz. Az önkormányzat 35 millió Ft-ot ad a sportcsarnok mőködtetésére, a fennmaradó
összeget neki kellene saját bevételbıl összeszedni, ami egyre nehezebb. Hiszen nagyon sok a
kedvezményes és ingyenes terem használat, és a sok kis ötven és százezer forintból gyorsan
összeadódik néhány millió forint. Jobb lenne, ha a 35 millió Ft-ból leszámítva a béreket, a fennmaradó
összeget a bizottság osztaná fel a sportegyesületek között. Persze természetesen nem kell feltétlenül
ezeket a pénzösszegeket a sportegyesületek kezébe adni. De akkor az ingyenes teremhasználat is
forintosítva lenne, és lenne egy kimutatás arról, hogy mennyit költ a város a sportegyesületekre.
Takács Zoltán: Milyen felújításokat hajtottak végre az utóbbi idıben a sportcsarnokban?
Csillag Balázs: A küzdıtér most már nem ázik be, mert 2011 ıszén a régi szurokpapír gyöngykavics
burkolat egybefüggı mőanyag fedést kapott. A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton is nyertek
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pénzt, így idén tavasszal a vizesblokkokat is fel tudták újítani. A vis nova pályázat keretében pedig
2012. okt. 15-ig a sportcsarnok kazánháza, gépháza kerül átalakításra oly módon, hogy a fürdıbıl
átjövı geotermikus hı fogja főteni a sportcsarnokot, kivéve a kőzdıteret. Ezáltal az épület
gázfogyasztását jelentıs mértékben tudják csökkenteni. Ezen kívül napkollektorok is felszerelésre
kerülnek, amely majd a használati melegvizet fogja biztosítani. A szakemberek szerint ezzel az
átalakítással évi 5-6 millió Ft-ot tudnának spórolni. A beázás kérdése azonban még nincs teljesen
megoldva, mert a tetıablakokat is ki kellene cserélni,
Asztalos Adrienn: Tájékoztatásul elmondja, hogy ez év végéig kell elkészíteni a város új
sportkoncepcióját. Kéri az ügyvezetı igazgatót, hogy segítsen abban, hogy ezek a kimutatások és
javaslatok az új sportkoncepcióba is beépítésre kerüljenek. Az új sportkoncepcióban megfogalmazott
elveket ugyanis a támogatások felosztásánál már a következı évben is lehetne alkalmazni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az önköltségszámítást alapul véve a sportkoncepcióban kellene a
dolgokat konkretizálni. Javasolja, hogy a bizottság az önköltség számítás alapján a sportegyesületek
által használt terek bérleti díjának meghatározása kérdésében egy külön bizottsági ülés keretében
foglaljon állást.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
110/2012. (IX.17.) HB határozat
Tájékoztató
a
Szekszárdi
Sportközpont
Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft.
önköltség számítási szabályzatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit
Kft. önköltség számítási szabályzatáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta, és az önköltség számítás
alapján a sportegyesületek által használt terek
bérleti díjának meghatározása kérdésben egy külön
bizottsági ülés keretében foglal állást.
Határidı: 2012. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

2. napirendi pont:
A Delta Fitness edzıterem bérleményre vonatkozó kérelme
(12elot77 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezetı
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a Delta Fitness edzıterem vezetı edzıjét, Balázs Tibort.
Megkérdezi az elıterjesztıt, hogy szeretné-e az elıterjesztését valamivel kiegészíteni.
Asztalos Adrienn: Tudomása szerint polgármester úrhoz érkezett egy kérelem egy súlyemelı
egyesülettıl, akik szeretnék a Delta Fitness Edzıterem által használt edzıtermet igénybe venni.
Közben a Delta Fitness Edzıterem bérleti szerzıdése is lejár, és arra vonatkozóan is döntést kellene
hozni, hogy ez a szerzıdés meghosszabbításra kerüljön-e vagy sem. Tekintettel arra, hogy a Delta
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Fitness Edzıterembe nagyon sok fiatal jár, javasolja, hogy próbáljanak egy olyan megoldást találni,
amely mindkét egyesület számára megfelelı.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Delta Fitness Edzıterem kérelmébıl egyértelmően kiderült, hogy
azon kívül, hogy rendszeres edzések folynak a teremben, a sportegyesületek erınléti edzései is ebben a
teremben zajlanak. Többen keresték meg azzal, hogy nem szeretnék, ha ez az edzıterem megszőnne,
mert problémát jelentene nekik, az erınléti edzéseket máshol folytatni. Mikor jár le az edzıterem
bérleti szerzıdése?
Csillag Balázs: A bérleti szerzıdés már lejárt. İt már tavasszal megkereste ez az egyesület, és késıbb
hivatalos volt egy megbeszélésre is polgármester úrnál, ahol elhangzott, hogy ez a súlyemelı
egyesület szeretné a súlyemelést, mint sportágat Szekszárdon újjáéleszteni. Akkor polgármester úr azt
az ígéretet tette, hogy meg fogja vizsgálni annak a lehetıségét, hogy a szóban forgó termet hogyan
használhatnák. İ akkor is elmondta, hogy ez egy sportszakmai és egy gazdasági döntés is egyben.
Balázs Tiborral megállapodtak abban, hogy addig amíg döntés nem születik az edzıterem sorsával
kapcsolatosan, nem hosszabbítja meg a szerzıdést, de a Delta Fitness Edzıterem addig továbbra is
használhatja a termet. A bérleti díjat azóta is rendszeresen fizeti az edzıterem, tehát pénzügyi
szempontból sem mindegy, hogy milyen döntés születik a másik egyesület terem használatával
kapcsolatosan. Úgy gondolja, hogy ezt a döntést, nem neki, mint ügyvezetı igazgatónak kell
meghoznia.
Csillagné Szánthó Polixéna: Úgy gondolja, hogy a bizottság sem dönthet ebben a kérdésben. Fıleg,
hogy nem rendelkeznek elég információval az üggyel kapcsolatban.
Asztalos Adrienn: Nincs másik helyiség a sportcsarnokban, amelyet a másik egyesület részére bérbe
lehetne adni?
Csillag Balázs: Nincs, illetve van ugyan egy karbantartó helyiség, amelyet esetleg át lehetne alakítani,
de akkor a karbantartóknak kellene egy másik helyiséget biztosítani, ahol az eszközeiket tárolhatják.
Ezzel kapcsolatosan a Vagyonkezelı Kft.-vel kellene egyeztetnie.
Horváth Ferenc: Nem tudná a két egyesület közösen használni ezt a termet? Ezen kívül szeretne
többet tudni errıl a súlyemelı egyesületrıl, akik ide szeretnének jönni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a jövı héten, a Szüreti Fesztivál után egy helyszíni
szemle keretében keressenek megoldást a problémára. A helyszíni bejárásra hívják meg a másik
súlyemelı egyesület vezetıjét is, és legyen ott a Delta Fitness Edzıterem vezetıje is. Szeretné, ha a
Delta Fitness Edzıterem maradhatna abban a teremben.
Megállapodnak a helyszíni bejárás idıpontjában.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság zárja le a napirendi pont tárgyalását azzal,
hogy a Delta Fitness Edzıterem kérelmére egy helyszíni bejárást követıen tér vissza.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
111/2012. (IX.17.) HB határozat
A Delta Fitness Edzıterem
vonatkozó kérelme

bérleményre

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Delta Fitness
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Edzıterem kérelmét megtárgyalta, és a kérelemre
egy helyszíni bejárást követıen kíván visszatérni.
Határidı: 2012. szeptember 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
3. napirendi pont:
A 2012. évi mőködési támogatások felosztása
(12elot82 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Elmondja, hogy a sportegyesületek támogatási keretén 9050 eFt maradt, amelyet a
bizottság még nem osztott fel. Az elıterjesztésben javaslatot tett a kereten megmaradt összeg
felosztására. A bizottság korábbi döntése alapján, miszerint egy sportágon belül csak egy
sportegyesület kapjon támogatást, javasolja, hogy a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Sportegyesület
ne részesüljön támogatásban.
Horváth Ferenc: Egyetért azzal, hogy a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Sportegyesület ne kapjon
mőködési támogatást tekintettel arra, hogy a Gemenci Nagydíj szervezésébıl az utolsó pillanatban
léptek ki.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el az elıterjesztésben javasolt
támogatási összegeket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
112/2012. (IX.17.) HB határozat
A 2012. évi mőködési támogatások felosztása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a szekszárdi
székhelyő
sportegyesületek
részére
a
„Sportegyesületek támogatási keretbıl” az
alábbi támogatásokat ítéli meg:

Ssz.

1.

2.
3.
4.
5.

Támogatásban
részesülı egyesület
neve
Szekszárdi
Kosárlabda Sport
Club Szekszárd
Szekszárdi
Utánpótlásnevelı
Futball Club
UKSE Szekszárd
Szekszárd
Asztalitenisz Club
Szekszárdi
Atlétikai Klub SE

Megítélt támogatás

4.000,- eFt

2.000,- eFt
1.000,- eFt
500,- eFt
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6.
7.
8.
9.

Szekszárdi Vízmő
SE
Gemenc Judo Klub
Egyesület
Szekszárdi
Szabadidıs
Kerékpáros SE
Szekszárdi
Kerékpáros SE
Összesen:

300,- eFt
600,- eFt
400,- eFt
8.800,- eFt

2. A bizottság a Kosárlabda Sport Club mőködési
támogatását a IV.5-21/2012. számú támogatási
megállapodás
3.
pontja
értelmében
a
Polgármesteri Keretre csoportosítja át.
3. A bizottság a megmaradt 250.000,- Ft-ot a
bizottság
sportcélú
Tartalék
Keretére
csoportosítja át.
4. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodások elkészítésére és a
támogatási összegek átutalására.
Határidı: 2012. szeptember 17.
4. pont tekintetében: 2012. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
4. napirendi pont:
Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálása
(12elot83 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Elmondja, hogy kevesebb pályázat érkezett be, mint tavaly, de a sportegyesületek
nagyon fegyelmezettek voltak, és a hiánypótlásoknak is rendben eleget tettek. Elmondja, hogy
tekintettel arra, hogy a Kosárlabda Sport Clubnak az önkormányzat felé tartozása van, a Kosárlabda
Sport Club részére javasolt támogatást a tartozás kiegyenlítésére kell fordítani. A Kajak Kenu SE-nek
is van egy 19.640 Ft-os tartozása, amelyet a támogatás összegébıl javasol kiegyenlíteni. Elmondja
még, hogy ha a bizottság az elıterjesztésben foglalt támogatási összegeket elfogadja, akkor 210.000,Ft maradvány keletkezik, amelyet javasol átcsoportosítani a bizottság sportcélú Tartalék Keretére.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el az elıterjesztésben javasolt
támogatásokat azzal, hogy a Kosárlabda Sport Club részére biztosított támogatást javasolja az
önkormányzat felé fennálló tartozás kiegyenlítésére fordítani. Ezen kívül a Kajak-Kenu SE részére
biztosított támogatásból is vonják le a tartozás összegét. Javasolja továbbá, hogy a bizottság a
megmaradt 210.000,- Ft-ot csoportosítsa át a sportcélú Tartalék Kerete terhére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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113/2012. (IX.17.) HB határozat
A Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
Humán
Bizottsága
a
Sportkeretre elkülönített összeget a határozat
melléklete szerint osztja fel.
2. A bizottság a Kosárlabda Sport Club részére
170.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat felé
fennálló tartozás – számlák szerinti –
kiegyenlítésére.
3. A bizottság a Kajak-Kenu SE részére
biztosított 250.000,- Ft-os támogatásból az
önkormányzat
felé
fennálló
tartozás
kiegyenlítésére 19.640,- Ft-ot biztosít.
4. A bizottság az alapítványok által benyújtott
pályázatokat – összesen 350.000,- Ft értékben
– az alábbiak szerint javasolja támogatni a
Közgyőlésnek:
- Kinyújtott Kéz Alapítvány: 150.000,- Ft
- Sportélmény Alapítvány: 200.000,- Ft
5. A bizottság a megmaradt 210.000,- Ft-ot
átcsoportosítja a sportcélú Tartalék Keretére.
6. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodások elkészítésére és a
támogatási összegek átutalására.
Határidı: 2012. szeptember 17.
6. pont tekintetében: 2012. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Kerékpáros SE felhasználási határidıre vonatkozó módosítási kérelmére
(12elot80 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
114/2012. (IX.17.) HB határozat
A Szekszárdi Kerékpáros SE felhasználási
határidıre vonatkozó módosítási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
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Kerékpáros SE (VI.524-3/2012.) kérelmére a
szerzıdésben foglaltak alapján a felhasználási
határidıt 2012. augusztus 30-ig meghosszabbítja.
Határidı: 2012. szeptember 17.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna
6. napirendi pont:
A Tolnai Sárkányhajó Club Egyesület támogatási kérelme
(12elot79 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Elmondja, hogy a Tolnai Sárkányhajó Egyesület székhelye Tolna.
Csillagné Szánthó Polixéna: Nem javasolja támogatni az Egyesület kérelmét tekintettel arra, hogy a
székhelyük nem Szekszárdon van.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
115/2012. (IX.17.) HB határozat
A Tolnai Sárkányhajó Club
támogatási kérelme

Egyesület

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Tolnai
Sárkányhajó Club Egyesület kérelmét nem
támogatja.
Határidı: 2012. szeptember 17.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítı és Támogató Egyesület nyári táborok szervezésére
vonatkozó támogatási kérelme
(12elot81 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
116/2012. (IX.17.) HB határozat
A Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítı és
Támogató Egyesület nyári táborok szervezésére
vonatkozó támogatási kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi
Értelmiségi Klub Segítı és Támogató
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Egyesület kérelmére a 2012. évi nyári táborok
(július-augusztus) szervezését 50.000.- Ft –
azaz ötvenezer forint – összeggel támogatja a
Tartalék Keret terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodás elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. szeptember 17.
2. pont tekintetében: 2012. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
8. napirendi pont:
Dr. Freppán Miklós kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn: Röviden ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy a Szekszárdi UFC saját hatáskörben
gondoskodik a 40 éve történtekrıl való megemlékezésrıl.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a kérelmet, és adjon lehetıséget a
Szekszárdi Vasárnapban egy cikk közzétételére a 40 éve történtekrıl való megemlékezésre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
117/2012. (IX.17.) HB határozat
Dr. Freppán Miklós kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Dr. Freppán
Miklós kérelmét támogatja, és lehetıséget kíván
biztosítani a Szekszárdi Vasárnapban egy cikk
erejéig a 40 éve történtekrıl való megemlékezésre.
Határidı: 2012. szeptember 17.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
9. napirendi pont:
Javaslat a 2012. évi Civil Keret felosztására
(12elot72 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Elmondja, hogy nagyon sok pályázat, összesen 74 db pályázat érkezett be a kiírásra.
Sok volt a hiánypótlás is, de a hiánypótlási felhívásnak szinte mindenki eleget tett. Elmondja, hogy a
Szekszárd-Lugos és Facsád Baráti Társaság részére azért nem javasolt támogatást, mert a hiánypótlási
felhívás ellenére sem tudták igazolni, hogy az Országos Bírói Hivatal felé a beszámolási
kötelezettségüknek eleget tettek.
Ezen kívül a Keresztény Nevelésért Alapítvány részére sem javasol támogatást tekintettel arra, hogy
az Alapítványnak az önkormányzat felé tartozása áll fenn, és így nem részesülhet támogatásban.
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Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság az elıterjesztésben javasolt támogatásokat
fogadja el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

118/2012. (IX.17.) HB határozat
A 2012. évi Civil keret felosztása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Civil
Keretre beérkezett pályázatokat a határozat
melléklete szerint részesíti támogatásban.
2. A bizottság a Szekszárd-Lugos és Facsádi
Baráti Társaság (VI. 688/2012.) pályázatát nem
részesíti támogatásban.
3. A bizottság az alapítványok által benyújtott
pályázatokat - összesen 1.950 eFt értékben – az
alábbiak szerint javasolja támogatni a
Közgyőlésnek:
- "Szekszárdi
Röntgen"
Alapítvány
Közhasznú Szervezet:
200.000,- Ft
- Kék Madár Alapítvány:
200.000,- Ft
- Gyöngysor Alapítvány:
60.000,- Ft
- Szent Erzsébet Caritas Alapítvány:
100.000,- Ft
- Az Egészségért Alapítvány:
50.000,- Ft
- Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány:
150.000,- Ft
- Nyitott Világ Alapítvány:
50.000,- Ft
- Szekszárdi
Ifjúsági
Gitárzenekari
Alapítvány:
80.000,- Ft
- Négy
Évszak
Waldorf
Pedagógiai
Alapítvány:
70.000,- Ft
- "Segíts Rajtam!" Hátrányos Helyzetőekért
Alapítvány:
130.000,- Ft
- Tolna Megyei Vesebetegekért Alapítvány:
130.000,- Ft
- Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztı
Alapítvány:
70.000,- Ft
- Csizmazia Alapítvány a Jövı Ígéretes
Gyermekeiért :
50.000,- Ft
- Betegápolásért Alapítvány: 130.000,- Ft
- "Méltósággal az út végén" Hospice
Alapítvány Szekszárd:
150.000,- Ft
- Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú
Alapítvány:
130.000,- Ft
- "JASZLICE" Családsegítı Közhasznú
Alapítvány:
50.000,- Ft
- Eszterlánc Alapítvány:
100.000,- Ft
- Sportélmény Alapítvány:
50.000,- Ft
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4. A bizottság A Keresztény Nevelésért
Alapítvány (VI. 704/2012.) pályázatát nem
javasolja támogatni a Közgyőlésnek.
5. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodások elkészítésére és a
támogatások átutalására.
A sportkeret felosztását tartalmazó táblázat a
határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. szeptember 17.
3-4. pont tekintetében: 2012. szeptember 28.
5. pont tekintetében: 2012. november 16.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
10. napirendi pont:
A „Mondschein” Német Nemzetiségi Kórus Egyesület kérelme
(12elot74 számı elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a „Mondschein” Német Nemzetiségi Kórus
Egyesület kérelmét 50.000,- Ft-tal támogassa.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
119/2012. (IX.17.) HB határozat
A „Mondschein” Német Nemzetiségi Kórus
Egyesület kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
Humán
Bizottsága
a
„Mondschein” Német Nemzetiségi Kórus
Egyesület németországi utazását utólagosan
50.000,- Ft-tal támogatja a bizottság Tartalék
Kerete terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. szeptember 17.
2. pont tekintetében: 2012. szeptember 30., és
október 31. (utalásra)
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
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11. napirendi pont:
Mikola Péter támogatási kérelme
(12elot73 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Mikola Péter kérelmét 80.000,- Ft-tal
támogassa a Garay Napok rendezvénysorozatra elkülönített keret terhére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
120/2012. (IX.17.) HB határozat
Mikola Péter kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Mikola
Péter által megzenésített Garay verseket
tartalmazó kiadvány megjelentetésére 80.000,Ft támogatást biztosít a bizottság Garay Napok
rendezvénysorozatra elkülönített kerete terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. szeptember 17.
2. pont tekintetében: 2012. szeptember 21., és
szeptember 30. (utalásra)
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
12. napirendi pont:
Javaslat Kaczián János győjtımunkájának támogatására
(12elot75 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság Kaczián János győjtımunkáját 80.000,- Fttal támogassa.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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121/2012. (IX.17.) HB határozat
Kaczián János Garay győjtımunkájának
támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága Kaczián
János
„Forrásközlés
Garay
János
levelezésébıl” tárgyú kutató, győjtı munkáját
80.000,- Ft támogatásban részesíti a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.)
önkormányzati
rendelete
1.
számú
mellékletének „kiadási elıirányzat 2012.”
terhére (308/1/1. 13. alszám, Garay János
évforduló).
2. A bizottság felkéri Kaczián Jánost a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
kiállított átutalási számla benyújtására.
3. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
számla beérkezését követıen a támogatási
összeg átutalására.
Határidı: 2012. szeptember 17.
2. pont tekintetében: 2012. október 31.
3. pont tekintetében: 2012. november 16.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
13. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium 2012/2013. tanévi 11.A osztályának létszáma
(12elot71 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
122/2012. (IX.17.) HB határozat
A Garay János Gimnázium 2012/2013. tanévi
11.A osztályának létszáma
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 1.
bekezdésének
5.
alpontjában
kapott
felhatalmazással a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 3. számú melléklet 7. pontja
alapján engedélyezi, hogy a Garay János
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Gimnázium a 2012/2013. tanévi 11.A osztályában
legfeljebb 20 %-kal túllépje a maximális létszámot.
Határidı: 2012. szeptember 17.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
14. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Gimnázium helyi tanterve módosításának jóváhagyására
(12elot70 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
123/2012. (IX.17.) HB határozat
A Garay János Gimnázium helyi tantervének
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 1.
bekezdésének
3.
alpontjában
kapott
felhatalmazással a Garay János Gimnázium helyi
tantervének 2012. június 29-én elfogadott, 2012.
szeptember 1-jei hatályú módosításával egyetért.
Határidı: 2012. szeptember 17.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 9 óra 30 perckor
berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogi és bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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