SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 83-6/2013.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2013. április 29-én 8 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria,
Horváth Ferenc, és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradt:

Dr. Horváth Kálmán,
Dr. Hadházy Ákos, és
Halmai Gáborné bizottsági tag.

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

Steig Csaba a Gemenci Nagydíj szervezıje,
Kovács Lászlóné a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének a vezetıje.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzıkönyv-hitelesítınek Dr. Faludiné Uzsoki Valériát válassza meg.
A bizottság 4 igen szavazattal Dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzıkönyvhitelesítınek.
A napirendre vonatkozó 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:
Szakmai beszámoló a Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny szervezési munkájáról
(13elot26 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívottak: Kasza Zoltán a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány elnöke
Steig Csaba szervezı
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2. napirendi pont:
Javaslat a Kiemelkedı Mővészeti Együttesek támogatására
(13elot19 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
3. napirendi pont:
Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett támogatási kérelmekre
(13elot23 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
4. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány teremhasználati kérelmének támogatására
(13elot24 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
5. napirendi pont:
A Humán Bizottság Sportkeretének felosztása
(13elot27 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
6. napirendi pont:
Javaslat a 2013. évi mőködési támogatások – sportegyesületek támogatási keret – felosztására
(13elot28 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
7. napirendi pont:
Javaslat a Városi Diáksport Egyesület 2013. évi mőködésének támogatására
(13elot29 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
Javaslat a Nemzetközi és Városi Nagyrendezvények szervezésének támogatására
(13elot30 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett sport és ifjúsági célú támogatási kérelmekre
(13elot31 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
Javaslat a 2013. évi Sportkeret pályázati felhívására
(12elot32 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
11. napirendi pont:
Javaslat a 2013. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívására
(12elot33 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
12. napirendi pont:
A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
(13elot25 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
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13. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny szervezési munkájáról
(13elot26 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívottak: Kasza Zoltán a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány elnöke
Steig Csaba szervezı
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Steig Csaba szervezı: Kiegészítésként elmondja, hogy a verseny rendırségi biztosítása drágább, mint
tavaly, ezért azt szeretnék kérni, hogy a támogatás nagyobb részét utalják elıször, a rendırséget
ugyanis elıre ki kell fizetniük.
Horváth Ferenc bizottsági tag: A két kerékpár egyesület között rendezıdött a viszony?
Steig Csaba szervezı: Mindenki tudja, hogy tavaly a Gemenci Nagydíj közös szervezésébıl a másik
kerékpár egyesület kiszállt. Idén januárban kiderült, hogy az Alapítvány szervezheti meg a Gemenci
Nagydíjat, így nekik azóta nincs semmilyen konfliktusuk a másik sportegyesülettel. İk teszik a
dolgukat, és úgy gondolja, hogy a verseny szervezési munkálatai nagyon jól állnak. Gyakorlatilag
95%-os készültségben vannak az elıkészületek. Tudomása szerint a másik kerékpár egyesület nevezett
a versenyre.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Kérdezi, hogy ki most az Alapítvány elnöke? A központi
támogatásokkal hogyan állnak?
Steig Csaba szervezı: Az Alapítványnak új elnöke van, Kasza Zoltán. A kerékpár szövetségtıl
ígéretet kaptak a támogatásra, de hogy ez gyakorlatilag hogyan és mikor fog realizálódni, azt nem
tudni. Bíznak abban, hogy a versenyt követıen utólag kapnak valamiféle pénzbeli támogatást.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Javasolja, hogy az ilyen jellegő városi nagyrendezvényeknél inkább
elıre utalják át a támogatást, mert a fizetési lehetıségek megváltoztak. Manapság az a tapasztalat
bármilyen rendezvény szervezésekor, hogy mindent elıre kell kifizetni, amit megrendelnek. Erre
tekintettel kéri az elnök asszony közbenjárását, hogy ezek a támogatási összegek, amelyekrıl a
bizottság a nagy rendezvények esetében dönt, elıre kerüljenek kifizetésre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hányan neveztek eddig erre a versenyre?
Steig Csaba szervezı: Eddig négy külföldi csapat jelzett vissza név szerint, ezen kívül az olaszoktól
is biztosan fog jönni egy csapat. Ez körülbelül 30 versenyzıt jelent. A magyar csapatok közül eddig
körül belül 40 fı jelzett vissza, és nevezett a versenyre. Ezen kívül ık még körül belül 15-20 fı
jelentkezését várják. A nevezés végsı határideje május 3. Úgy gondolja, hogy 80 és 100 fı között lesz
a végleges létszám, ami véleménye szerint nagyon jó arány. Megköszöni az önkormányzat tavalyi
támogatását a szervezık nevében is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót, és megígéri, hogy közbenjár annak
érdekében, hogy az önkormányzati támogatást minél elıbb megkapja az Alapítvány. Javasolja a
bizottságnak az elıterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat elfogadását.
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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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 54/2013. (IV. 29.) határozata
A Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny szervezési munkájáról szóló szakmai
beszámolóról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú
Alapítványnak a 39. Gemenci Nagydíj szervezési munkájáról szóló szakmai
beszámolóját elfogadja.

2.

A bizottság a rendezvény szervezéséhez sok sikert és eredményes munkát
kíván az alapítványnak.

Határidı: 2013. április 29.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. napirendi pont:
Javaslat a Kiemelkedı Mővészeti Együttesek támogatására
(13elot19 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Elmondja, hogy a bizottság a
Kiemelkedı Mővészeti Együttesek kimerítı beszámolóit meghallgatta. A bizottság döntése értelmében
az ı támogatásukra fordítható összeg a tavalyival megegyezik, azaz 4,5 millió Ft. A tavalyihoz annyi
módosítást javasol, hogy a Mondschein Kórusnak is 150 ezer Ft támogatást biztosítsanak úgy, mint a
Gagliarda Kamarakórusnak is tekintettel a Mondschein Kórus nagyon szép minısítésére. Ezt az
összeget a PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesülettıl csoportosította át tekintettel arra, hogy
ık sikeresen pályáztak.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az elıterjesztéshez képest a következı módosításokat javasolja: a
Szekszárd Big Band részére 100.000,- Ft, a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes részére
200.000,- Ft, a Szekszárdi Madrigálkórus részére 250.000,- Ft, a Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió
Közhasznú Egyesület részére 130.000,- Ft, valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi Tőzoltó
Fúvószenekar részére 250.000,- Ft támogatást biztosítson a bizottság.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bizottságának 55/2013. (IV. 29.) határozata
A Kiemelkedı Mővészeti Együttesek támogatásáról
1.

Közgyőlése

Humán

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Kiemelkedı Mővészeti Együtteseket az alábbi támogatásban
részesíti a 2013. évi Kiemelkedı Mővészeti Együttesek Támogatási
Keretébıl:
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2.

190.000,- Ft
„Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus
150.000,- Ft
Art Contact Mozgásszínház
100.000,- Ft
Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kórusa
100.000,- Ft
Bartina Néptánc Egyesület
900.000,- Ft
Gagliarda Kamarakórus
150.000,- Ft
Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd
250.000,- Ft
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
190.000,- Ft
PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesület
150.000,- Ft
Szekszárd Big Band
100.000,- Ft
Szekszárd Jazz Quartet
250.000,- Ft
Szekszárd Junior Stars
340.000,- Ft
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes
200.000,- Ft
Szekszárdi Gitár Egyesület
140.000,- Ft
Szekszárdi Kamarazenekar
250.000,- Ft
Szekszárdi Madrigálkórus
250.000,- Ft
Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió
130.000,- Ft
Szekszárdi Német Nemzetiségi Tőzoltó Fúvószenekar (Alisca Brass
Band)
250.000,- Ft
Tücsök Zenés Színpad Egyesület
410.000,- Ft

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerzıdések
elkészítésére és a támogatási összegek átutalására.

Határidı: 2013. április 29.
2. pont tekintetében: 2013. június 14.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı
3. napirendi pont:
Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett támogatási kérelmekre
(13elot23 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
A bizottság tagjai az egyes támogatási kérelmekkel kapcsolatosan közös álláspontot alakítanak ki. Az
ülésen szót kér a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének vezetıje, Kovács Lászlóné.
Kovács Lászlóné: Elmondja, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. felé tartozásuk van, de ezt úgy
néz ki, hogy sikerül rendezniük. Elmondja továbbá, hogy az Egyesület önhibáján kívül nagyon rossz
pénzügyi helyzetben van. A központi költségvetésbıl kapott támogatásuk a négy évvel ezelıttihez
képest a felére csökkent, így arra kényszerülnek, hogy adományokat győjtsenek ahhoz, hogy
fennmaradjanak. Lassan ott tartanak, hogy az általuk bérelt iroda helyiséget is vissza kell adják a
Vagyonkezelı Kft-nek, mert nem tudják a bérleti díjat kifizetni, ezért kéri a bizottságot, hogy
támogassák az Egyesületet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete részére
200.000,- Ft támogatást biztosítson a bizottság a Tartalék Keretébıl. Javasolja, hogy az Egyesület
nyújtson be pályázatot a Civil Keretre, ezen kívül a Szociális és Egészségügyi Bizottság, és a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság felé is továbbítják az Egyesület kérelmét. A bizottságnak az
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elıterjesztésben foglalt támogatási összegek biztosítását javasolja azzal, hogy a Polip Ifjúsági
Egyesület által benyújtott kérelmeket forráshiány miatt nem javasolja támogatni.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Bizottságának 56/2013. (IV. 29.) határozata
Tartalék Keretre beérkezett támogatási kérelmek elbírálásáról
1.

Humán

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Tartalék Kerete terhére alábbi támogatásokat ítéli meg:

Szekszárdi Református Egyházközség – Gyermekekkel és az
idısekkel történı gyülekezeti foglalkozások támogatása:
50.000,- Ft

Garay János Gimnázium – a Garay Napok rendezvénysorozat
keretében megrendezett „Az én Pannóniám” vers- és prózamondó
és a Körösi Csoma Sándor földrajzverseny utólagos támogatása:
100.000,- Ft

Gagliarda Kamarakórus – Erdélyi (Székelyudvarhely) kórus
fogadásának, vendéglátásának utólagos támogatása
150.000,- Ft

Szekszárdi Német Nemzetiségi Tőzoltó Fúvószenekar –
Szüreti Fesztivál keretében az erdélyi Gyulafehérvári
Fúvószenekar fogadásának, vendéglátásának támogatása:
200.000,- Ft

Víz’P’ Art Közalapítvány – „Költıket és borokat kóstolgatok
…” tolna megyei költık, írók szılırıl, borról címő mővészileg
illusztrált kötet kiadásának támogatása:
100.000,- Ft

Víz’P’ Art Közalapítvány – Szabó Dezsı Mővészeti
Ösztöndíjra beérkezett pályázatok közül további ifjú mővészek
utólagos támogatása:
50.000,- Ft

Szekszárdi Római Katolikus Plébánia – Dr. Ótos Miklós által
megírt plébánia történetének 1000 példányban való
megjelentetésének támogatása:
200.000,- Ft

Szekszárdi Madrigál Kórus Egyesület – a pécsi bazilikában
történt fellépéshez bérelt önkormányzati busz használati díjának
utólagos támogatása
22.440,- Ft

„Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus
Egyesület – a kórus fennállásának 35. évfordulója alkalmából
szervezett jubileumi rendezvény támogatása
100.000,- Ft

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete – az
egyesület 2013. évi mőködése, fenntartása, a „Szeretet lángja”
címő közvélemény formáló rendezvény szervezésének
támogatása:
200.000,- Ft

Szekszárdi Gitár Egyesület – Erdélyi koncertkörút (Kolozsvár,
Szováta, Farkaslaka)
200.000,- Ft

Ifjúsági Fúvószenekar – Bietigheim-Bissingenbıl érkezı
ifjúsági fúvószenekar fogadásának, vendéglátásának támogatása:
100.000,- Ft
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2.

A bizottság forrás hiányában nem részesíti támogatásban a Polip
Ifjúsági Egyesület által benyújtott kérelmeket.

3.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére és a támogatási összegek átutalására.

Határidı: 2013. április 29.
2. pont tekintetében: 2013. június 14.
3. pont tekintetében: 2013. április 29.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı
4. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány teremhasználati kérelmének támogatására
(13elot24 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Majnay Gábor osztályvezetı: Elmondja, hogy amióta az iskolák a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásába kerültek, azóta megváltozott a helyzet. Az önkormányzat mőködteti az iskolák
épületeit, de ezzel kapcsolatosan kiadásra került egy szabályzat, miszerint a polgármester hatáskörébe
tartozik a teremhasználati kérelmek elbírálása, így a bizottság nem dönthet ebben a kérdésben.
Tudomása szerint ebben az esetben polgármester úrral már egyeztettek, és nem kell az Ifjúsági
Fúvószenekari Alapítványnak a teremhasználatért fizetni. Annak nincs akadálya, hogy a bizottság a
kérelmet szakmailag támogassa, de ebben a kérdésben a polgármester jogosult dönteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság az Ifjúsági Fúvószenekar Garay János
Gimnázium dísztermének térítésmentes használatára vonatkozó kérelmét támogassa, és – tekintettel
arra, hogy a kérelem elbírálása nem a bizottság hatáskörébe tartozik – javasolja a polgármesternek a
kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 57/2013. (IV. 29.) határozata
Az Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány teremhasználati kérelmének
támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága
az Ifjúsági Fúvószenekar Garay János Gimnázium dísztermének térítésmentes
használatára vonatkozó kérelmét támogatja, és – tekintettel arra, hogy a kérelem
elbírálása nem a bizottság hatáskörébe tartozik – javasolja a polgármesternek a
kérelem támogatását.
Határidı: 2013. április 29.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Horváth István polgármester
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5. napirendi pont:
A Humán Bizottság Sportkeretének felosztása
(13elot27 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Kérdezi, hogy az UKSE felszámolásáról lehet-e valamit tudni.
Tudomása szerint az UKSE nagyon sok vállalkozás és magánszemély felé tartozik. Szeretne
tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az UKSE kinek tartozik, és mekkora összeggel. Tudja,
hogy az UKSE jelenleg felszámolás alatt áll, és hogy a játékosok a Fekete Gólyák Kézilabda Clubhoz
mentek át, de akkor is jó lenne tudni, hogy ez a felszámolási eljárás hol tart.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ezzel kapcsolatosan ı sem rendelkezik semmilyen információval.
Ha az elıterjesztésben foglalt felosztással a bizottság tagjai egyetértenek, akkor javasolja, hogy az
elıterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el a bizottság azzal, hogy a bizottság felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen tájékoztatást az UKSE meglévı tartozásainak, illetve
felszámolásának jelenlegi helyzetérıl.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bizottságának 58/2013. (IV. 29.) határozata
A Humán Bizottság Sportkeretének felosztásáról
1.

Humán

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a 2013. évi Sportkeretet az alábbiak szerint osztja fel:
I. Sportkeret:

21. 300 eFt

1. Sportegyesületek támogatási keret

9. 000 eFt

A) Kiemelt egyéni csapatsportág Keret
B) Kiemelt egyéni sportág Keret

6. 000 eFt
3. 000 eFt

2. Szabadidı és Diáksport Keret

6. 600 eFt

3. Nemzetközi és Városi Sportrendezvények Keret

3. 200 eFt

4. Eredményességi Keret

2. 000 eFt

5. Tartalék keret
2.

Közgyőlése

500 eFt

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen tájékoztatást az
UKSE meglévı tartozásainak, illetve felszámolásának jelenlegi helyzetérıl.

Határidı: 2013. április 29.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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6. napirendi pont:
Javaslat a 2013. évi mőködési támogatások – sportegyesületek támogatási keret – felosztására
(13elot28 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Elmondja, hogy a kiemelkedı csapatsportágak részére a
polgármester úr megelılegezte a támogatásokat, illetve többet is adott nekik, de a bizottságnak csak
háromszor 2 millió Ft-ot kell visszautalnia a polgármesteri keretre. Ugyanígy megelılegezte
polgármester úr az Asztalitenisz Klub 1 millió Ft-os támogatását is, amit szintén vissza kell utalni a
polgármesteri keretre. Ezen kívül tájékoztatásként elmondja, hogy az Atlétikai Klub SE-nél
folyamatban van az elnökváltás, illetve ezzel kapcsolatban van egy kis probléma. Úgy volt, hogy a
korábbi elnök, Bosnyák Péter lemond a tisztségérıl, és Scherer Tamás lesz az egyesület új elnöke.
Ennek ellenére az történt, hogy jelenleg két atlétikai sportegyesület van bejegyezve a cégbíróságon, az
egyik a régi, a másik az új elnök vezetésével. Erre tekintettel, amíg a helyzet nem tisztázódik, addig
nem javasolja az egyesület részére támogatás biztosítását.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Javasolja, hogy az Atlétikai SE problémáját tisztázzák valahogy.
Kérjék be mindkét egyesület papírjait.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy az Atlétikai SE támogatásáról most ne döntsenek,
és járjanak utána a dolognak.
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Elmondja még, hogy a sportegyesületek között a Kajak
Kenu SE újként került fel a támogatottak listájára. Az egyesület egyébként nagyon jól mőködik, sok
gyereket foglalkoztatnak, és jó eredményeket érnek el, ezért nagyon megérdemlik a támogatást. Ezen
kívül felhívja a figyelmet arra, hogy a bizottság korábban úgy döntött, hogy mőködési támogatást egy
sportágon belül egy sportegyesületnek ad. A kerékpársportban a Szekszárdi Kerékpáros SE részére
javasoltak mőködési támogatást. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a másik sportegyesület nem
részesülhet támogatásban, csak neki pályáznia kell a támogatásért.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy tekintettel arra, hogy a Gemenci Nagydíj
szervezésénél a másik kerékpáros sportegyesület passzív hozzáállását tapasztalták meg, ezért nem
javasol mőködési támogatást az ı részükre. Javasolja, hogy csak a Szekszárdi Kerékpáros
Sportegyesület részére biztosítsanak mőködési támogatást, a másik kerékpáros sportegyesületnek
pedig megvan a lehetısége arra, hogy pályázatot nyújtson be a bizottsági támogatásért. Elmondja,
hogy a mőködési támogatások felosztásával egyébként nem ért egyet, de a békesség kedvéért
megszavazza azt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottságnak elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozati
javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy felkérik a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kiemelt
csapatsportágak részére biztosított összeget, valamint a Szekszárdi Asztalitenisz Club részére
biztosított összeget, azaz összesen 7.000 eFt-ot – tekintettel arra, hogy ez az összeg a polgármesteri
keretbıl került megelılegezésre – csoportosítsa át a polgármesteri keretre. Kérjék fel továbbá a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a kiemelt csapatsportágak részére a polgármesteri keretbıl biztosított
támogatási összegekre vonatkozó támogatási megállapodásokat ennek megfelelıen módosítsa.
Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen tájékoztatást az Atlétikai
Klub SE-tıl az egyesület jövıbeni mőködésével kapcsolatosan.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 59/2013. (IV. 29.) határozata
A 2013. évi mőködési támogatások – sportegyesületek támogatási keret –
felosztásáról
I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a szekszárdi székhelyő sportegyesületek részére a „Kiemelt
csapatsportág Keretbıl”, és a „Kiemelt egyéni sportág Keretbıl” az alábbi
támogatásokat ítéli meg:
Kiemelt csapatsportág keret (6.000 eFt)
1.
2.
3.

Szekszárdi Kosárlabda Sport Club:
2.000.000,- Ft
Szekszárdi Utánpótlásnevelı Futball Club: 2.000.000,- Ft
Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club: 2.000.000,- Ft

Kiemelt egyéni csapatsportág keret (3.000 eFt)
1.
Szekszárdi Asztalitensz Club:
2.
Szekszárdi Vízmő Sportegyesület:
3.
Szekszárdi Gemenc Judo Club:
4.
Szekszárdi Kajak-Kenu SE:
5.
Szekszárdi Kerékpáros SE:
Maradvány:

1.000.000,- Ft
500.000,- Ft
600.000,- Ft
200.000,- Ft
400.000,- Ft
300.000,- Ft

II.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kiemelt csapatsportágak
részére biztosított összeget, valamint a Szekszárdi Asztalitenisz Club részére
biztosított összeget, azaz összesen 7.000 eFt-ot – tekintettel arra, hogy ez az
összeg a polgármesteri keretbıl került megelılegezésre – csoportosítsa át a
polgármesteri keretre. A bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a kiemelt csapatsportágak részére a polgármesteri keretbıl biztosított
támogatási összegekre vonatkozó támogatási megállapodásokat ennek
megfelelıen módosítsa.

III.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások
elkészítésére és a támogatási összegek átutalására.

IV.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen tájékoztatást az
Atlétikai Klub SE-tıl az egyesület jövıbeni mőködésével kapcsolatosan.

Határidı: 2013. április 29.
II. pont tekintetében: 2013. június 14.
IV. pont tekintetében: 2013. május 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı
7. napirendi pont:
Javaslat a Városi Diáksport Egyesület 2013. évi mőködésének támogatására
(13elot29 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Javasolja, hogy a bizottság a Városi Diáksport egyesület
mőködését 600.000,- Ft-tal támogassa.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottságnak elfogadásra javasolja az elıterjesztésben
megfogalmazott határozati javaslatot.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Bizottságának 60/2013. (IV. 29.) határozata
A Városi Diáksport Egyesület 2013. évi mőködésének támogatásáról

Humán

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Városi Diáksport Egyesület mőködését 600.000,- Ft-tal
támogatja a Sportkeret Szabadidı és Diáksport Kerete terhére.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg átutalására.

Határidı: 2013. április 29.
2. pont tekintetében: 2013. június 14.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı
8. napirendi pont:
Javaslat a Nemzetközi és Városi Nagyrendezvények szervezésének támogatására
(13elot30 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság egészítse ki a határozatát azzal, hogy a
nagy sportrendezvényekre nyújtott támogatási összegek 70%-a elılegként – a szervezıkkel egyeztetve
– lehetıleg minél elıbb átutalásra kerüljön.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság az elıterjesztésben megfogalmazott
határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy felkérik a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
nagy sportrendezvényekre nyújtott támogatási összegek 70%-át elılegként – a szervezıkkel
egyeztetve – lehetıleg minél elıbb utalják át.
Kérdés,további hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 61/2013. (IV. 29.) határozata
A Nemzetközi és Városi Nagyrendezvények szervezésének támogatásáról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a „Nemzetközi Városi Nagy Sportrendezvények” keret terhére az
alábbi támogatásokat ítéli meg:
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 Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú
Alapítvány – Gemenci Nagydíj támogatása:
1.300.000,- Ft
 Kadarka Futóegyesület – Borvidék Félmaraton támogatása
400.000,- Ft
 Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. –
Országos Atlétikai Bajnokság támogatása:
1.500.000,- Ft
2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerzıdések
elkészítésére, és a támogatási összegek átutalására.

3.

A bizottság kéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a nagy sportrendezvényekre
nyújtott támogatási összegek 70%-át elılegként – a szervezıkkel egyeztetve –
lehetıleg minél elıbb utalják át a sportszervezetek részére.

Határidı: 2013. április 29.
2. pont tekintetében: 2013. június 14.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı
9. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett sport és ifjúsági célú támogatási kérelmekre
(13elot31 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Röviden ismerteti az elıterjesztés tárgyát képezı
támogatási kérelmeket.
A bizottság közös álláspontot alakít ki az egyes támogatási kérelmekkel kapcsolatosan.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a Magyar Autóklub és a Hikari Aikido támogatási
kérelmét a bizottság forráshiány miatt ne támogassa. Javasolja, hogy a bizottság Gálffy Dezsı
kérelmét ne támogassa tekintettel arra, hogy a bizottság sporttörténeti jogdíj megvásárlásával nem tud
élni, és javasolják, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Kosárlabda Sport Club-bal. Javasolja, hogy a
Fáklya Se támogatási kérelmét a bizottság ne támogassa tekintettel arra, hogy a térítésmentes terem és
öltözıhasználatról való döntés nem tartozik a hatáskörébe. Javasolják az egyesületnek, hogy ezzel
kapcsolatosan vegyék fel a kapcsolatot a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.-vel. Javasolja, hogy
a bizottság a Lovas Udvarház V. Országos Lovas Rajz- és fotópályázatát tárgyjutalommal támogassa.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Bizottságának 62/2013. (IV. 29.) határozata
A beérkezett sport és ifjúsági célú támogatási kérelmekrıl

Humán

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Magyar Autóklub és a Hikari Aikido támogatási kérelmét
forráshiány miatt nem támogatja.

2.

A bizottság Gálffy Dezsı kérelmét nem támogatja tekintettel arra, hogy
a bizottság a sporttörténeti jogdíj megvásárlásával nem tud élni, és
javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot a Kosárlabda Sport Club-bal.
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3.

A bizottság a Fáklya SE támogatási kérelmét nem tudja támogatni
tekintettel arra, hogy a térítésmentes terem és öltözıhasználatról való
döntés nem tartozik a hatáskörébe. A bizottság javasolja az
egyesületnek, hogy ezzel kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. – vel.

4.

A bizottság a Lovas Udvarház V. Országos Lovas Rajz- és
fotópályázatát tárgyjutalommal támogatja.

Határidı: 2013. április 29.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
10. napirendi pont:
Javaslat a 2013. évi Sportkeret pályázati felhívására
(12elot32 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el a 2013. évi Sportkeret
pályázati felhívását az elıterjesztésben foglaltak szerint. Az elıterjesztésben megfogalmazott
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bizottságának 63/2013. (IV. 29.) határozata
A 2013. évi Sportkeret pályázati felhívásáról

Közgyőlése

Humán

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a mellékelt Sportkeret pályázati felhívását elfogadja.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a pályázati
felhívás Szekszárdi Vasárnapban, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város
honlapján való közzétételérıl.

Határidı: 2013. április 29.
2. pont tekintetében: 2013. május 6.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
11. napirendi pont:
Javaslat a 2013. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívására
(12elot33 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Elmondja, hogy tavaly az Ifjúsági Keret összege 2.700
ezer forint volt, és most csak 2.200 ezer forintot javasolnak tekintettel arra, hogy az idén lejár az
Ifjúsági Koncepció, és ahhoz egy ifjúsági kutatatást kell készíttetni, ezért a maradék 500.000 forintot
arra javasolják fordítani.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el a 2013. évi Ifjúsági Keret
pályázati felhívását az elıterjesztés szerinti tartalommal. Az elıterjesztésben megfogalmazott
határozati javaslatot a bizottságnak elfogadásra javasolja.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bizottságának 64/2013. (IV. 29.) határozata
A 2013. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívásáról

Közgyőlése

Humán

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a mellékelt Ifjúsági Keret pályázati felhívását elfogadja.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a pályázati
felhívás Szekszárdi Vasárnapban, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város
honlapján való közzétételérıl.

Határidı: 2013. április 29.
2. pont tekintetében: 2013. május 6.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
12. napirendi pont:
A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
(13elot25 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Röviden ismerteti a Rákóczi Szövetség támogatási
kérelmét.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Rákóczi Szövetség Beiratkozási
Ösztöndíj Programjára 50.000,- Ft-ot biztosítson a bizottság 2013. évi Tartalék Kerete terhére.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bizottságának 65/2013. (IV. 29.) határozata
A Rákóczi Szövetség támogatási kérelmérıl

Közgyőlése

Humán

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj Programjára
vonatkozó támogatási kérelmét 50.000,- Ft-tal támogatja a bizottság 2013.
évi Tartalék Kerete terhére.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a fenti
összeg szerzıdés keretei között történı átutalásáról.

Határidı: 2013. április 29.
2. pont tekintetében: 2013. június 14.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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13. napirendi pont:
Egyebek
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Elmondja, hogy a Kosárlabda Sport Clubnak a 2003. és
a 2004. évre vonatkozóan 400.000,- Ft tartozása áll fenn az önkormányzattal szemben, amely abból
származik, hogy a SIÓ KUPA Nemzetközi Kosárlabda Torna terembérleti díját nem fizették meg. A
Sport-, Ifjúsági- és Civil Szervezetek Bizottsága annak idején térítésmentesen biztosította a
teremhasználatot tekintettel arra, hogy a SIÓ KUPA Nemzetközi Kosárlabda Torna városi
sportrendezvény, késıbb mégis kiszámlázásra került ez az összeg. Ezt a tartozást azonban csak úgy
lehet törölni, hogy ha erre vonatkozóan a hatáskörrel rendelkezı Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
határozatot hoz. Javasolja, hogy a bizottság a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak javasolja ennek a
tartozásnak az elengedését.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságnak, hogy a Kosárlabda Sport Club önkormányzattal szemben fennálló, a SIÓ KUPA
Nemzetközi Kosárlabda Torna megrendezésébıl eredı 2003. és 2004. évi tartozását – amelynek
összege összesen 400.000,- Ft – elengedje tekintettel arra, hogy a SIÓ KUPA Nemzetközi Kosárlabda
Torna városi sportrendezvény.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bizottságának 66/2013. (IV. 29.) határozata
A Kosárlabda Sport Club 2003-2004. évi tartozásáról

Közgyőlése

Humán

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága
javasolja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak, hogy a Kosárlabda Sport Club
önkormányzattal szemben fennálló, a SIÓ KUPA Nemzetközi Kosárlabda Torna
megrendezésébıl eredı 2003. és 2004. évi tartozását, – amelynek összege összesen
400.000,- Ft – elengedje, tekintettel arra, hogy a SIÓ KUPA Nemzetközi
Kosárlabda Torna városi sportrendezvény.
Határidı: 2013. április 29.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Elmondja, hogy a Garay
Emlékkönyvvel kapcsolatos költségek tekintetében érkezett egy kérelem Kaczián Jánostól. Ismerteti a
kérelmet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Garay Emlékkönyv kiadásával
kapcsolatos honorárium, lektori és szerzıi díjak költségeinek fedezésére 445.000,- Ft-ot biztosítson a
Tartalék Keret terhére. Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
összeg számla ellenében történı átutalására.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Bizottságának 67/2013. (IV. 29.) határozata
A Garay Emlékkönyv kiadásával kapcsolatos költségekrıl

Humán

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Garay Emlékkönyv kiadásával kapcsolatos honorárium, lektori
és szerzı díjak költségeinek fedezésére 445.000,- Ft-ot biztosít a Tartalék
Kerete terhére.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási összeg számla
ellenében történı kifizetésére.

Határidı: 2013. április 29.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 11 óra 5 perckor
berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
Jogi és bizottsági referens, jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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