SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/14-15/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2017.
október 24-én (kedden) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Műszaki Tárgyalójában 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
Nepp Péter bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag

Távolmaradt:

Pap Máté bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Majnay Gábor osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Ritter Eszter Anna szociális igazgatási ügyintéző
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

Meghívottak:

Morvai Szilveszter a Keresztény Nevelésért Alapítvány elnöke
Szabó Noémi a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai- és
sportigazgatója
Jámborné Inger Nikoletta a Szekszárdi Kajak-Kenu
Sportegyesület képviselője
Némethné László Zsuzsanna a Szenior Atlétikai Club elnöke

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság jegyzőkönyvhitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

1
1024jkv

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a „Szakmai
beszámoló a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról” tárgyú
írásbeli előterjesztést, tekintettel arra, hogy az egyesület elnöke nem tud részt venni a bizottság ülésén.
Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot módosítással együtt, amelyet a
bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal között
együttműködési megállapodás megkötésére
(245. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, megbízott osztályvezető
Meghívott: Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
2. napirendi pont:
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
(248. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ritter Eszter Anna szociális igazgatási ügyintéző
3. napirendi pont:
Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(243. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
4. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása
(244. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
5. napirendi pont:
Beszámoló az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Morvai Szilveszter a Keresztény Nevelésért Alapítvány elnöke
6. napirendi pont:
Az óvodák 2017/2018. nevelési évre szóló munkatervei
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
A Fehérlófia Sportegyesület 2017. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának
módosítása
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(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány 2017. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási
összeg felhasználásának módosítása
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 2017. évi Tartalék keretből kapott támogatási
összeg elszámolási határidejének módosítása
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
10. napirendi pont.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
11. napirendi pont.
Rimán Andrea kérelme a 2017. évi Kulturális keretből kapott támogatási összeg felhasználásának
módosítására
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
12. napirendi pont:
Akvirál’ 96 Kft. által megjelenő kézikönyvek vásárlása
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
13. napirendi pont:
A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport támogatási kérelme
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
14. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kajak - Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Jámbor Attila a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület igazgatója
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15. napirendi pont.
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. III. negyedév)
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
16. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szenior Atlétikai Club egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Némethné László Zsuzsanna a Szenior Atlétikai Club elnöke
17. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Kosárlabda Sport Club Szekszárd egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Némedi Péter a Kosárlabda Sport Club Szekszárd ügyvezető elnöke
ZÁRT ÜLÉS:
18. napirendi pont:
A Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálása
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
19. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(242. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
____________________________________________________________________
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal között
együttműködési megállapodás megkötésére
(245. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, megbízott osztályvezető
Meghívott: Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A Szekszárdi Civil Kerekasztalnak volt egy
kiegészítés és egy módosítás iránti igénye. Ezeket tartalmazza a megállapodás tervezete?
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Igen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 147/2017. (X. 24.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil
Kerekasztal közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Szekszárdi Civil Kerekasztal között együttműködési megállapodás
megkötésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
(248. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ritter Eszter Anna szociális igazgatási ügyintéző
Ritter Eszter Anna szociális igazgatási ügyintéző: Az esélyegyenlőségi programokat országos szinten
először 2013-ban kellett elkészíteni. Minden önkormányzat a saját települése vonatkozásában kellett
elkészítse a programját. Ezt megelőzően is voltak olyan önkormányzatok, amelyek fontosnak érezték
az esélyegyenlőségi programot, és jogszabályi kötelezettség nélkül is elkészítették. 2013-ban rögzítésre
került, hogy ötéves távlatra kell elkészíteni az esélyegyenlőségi programot, kétévenkénti
felülvizsgálattal. Az önkormányzat eleget tett kötelezettségének, és 2015-ben felülvizsgálta a
programot. Most tart a második felülvizsgálat, 2018-ban, az év felénél megint szükség lesz a
felülvizsgálatra. A program az alábbi öt csoporton keresztül közelíti meg a hátrányos helyzetben
lévőket: mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, nők, idősek, valamint fogyatékkal élők.
Elmondja, hogy a program nagyon kötött. A 2015. évi felülvizsgálat keretében a szegregátum
helyzetének javítása, illetve a nyári gyermekétkeztetési pályázaton való részvételre vonatkozóan került
be kiegészítés a programba. A nyári gyermekétkeztetés időközben jogszabályváltozás következtében
bekerült a gyermekvédelmi törvénybe, ezért a program már nem kell, hogy tartalmazza. Elmondja,
hogy a pályázatok elbírálásánál van nagy szerepe annak, hogy mit tartalmaz az esélyegyenlőségi
program.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztés határozati javaslatában szerepel az egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése. Ez alatt mit kell érteni?
Ritter Eszter Anna szociális igazgatási ügyintéző: Az orvosi rendelők kialakítását, valamint a védőnői
ellátás jobb helyen való elhelyezését.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 148/2017. (X. 24.) határozata
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(243. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Érkezett panasz az intézményektől?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Általános iskoláktól nem szokott panasz érkezni, csak az
óvodáktól. Új eleme az előterjesztésnek a kettes számú melléklet, amely a hátrányos helyzetű tanulók
létszámát tartalmazza intézményi bontásban.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Csodálkozik azon, hogy a Babits Mihály Általános Iskolában nincs
hátrányos helyzetű gyermek, és, hogy csak egy halmozottan hátrányos helyzetű diák van.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ennél az iskolánál a korábbi években sem volt magas a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 149/2017. (X. 24.) határozata
az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága „Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása
(244. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az intézményvezető jelezte, hogy egy pályázati projekt
megvalósulása miatt van szükség az alapító okirat módosítására. Az építkezés lehet, hogy a nevelési év
végéig is eltart, ezért ki kellett költöztetni a gyermekeket a Művelődési Házba. Időbe telt, amíg sikerült
kialakítani a megfelelő körülményeket. Aggályai vannak, mert az adott nevelési éven belül nem lehet
átszervezést végrehajtani a hatályos jogszabály alapján, csak nagyon kivételes esetben. Reméli, hogy a
Magyar Államkincstár a most kialakult helyzetet elfogadja kivételként.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Bölcsődei csoport nem is indult?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem. Elmondja, hogy a fenntartó a társulás, ezért a végső
döntést a társulási tanács kell, hogy meghozza.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 150/2017. (X. 24.) határozata
a Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde
alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága „A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes ÓvodaBölcsőde alapító okiratának módosítása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Beszámoló az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Morvai Szilveszter a Keresztény Nevelésért Alapítvány elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Keresztény Nevelésért Alapítvány (a továbbiakban:
Alapítvány) elnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Morvai Szilveszter, a Keresztény Nevelésért Alapítvány elnöke: A beszámoló tartalmaz grafikonokat.
A grafikonok közül az egyik három vastag oszlopból áll, és az elmúlt három év gyermeklétszámát
ábrázolja. Ez alapján elmondható, hogy az elmúlt három évben átlagosan 20%-al nőtt a gyermekek
létszáma. A gyermekek növekvő száma véleménye szerint jelzi a szülők elégedettségét is. Július 3-tól
augusztus 18-ig látták el a nyári napközit igénylő gyermekeket. Régebben már június 15-től látták el a
gyermekeket, de jelezték az önkormányzatnak, hogy ezt már nem bírja el fizikálisan az iskola. Ekkor
június utolsó két hetében 70 körül volt a gyermekek létszáma, ami júliusra 40 körülire csökkent. Most
már júliusban is 70 körül van a gyermekek létszáma, ami július második felére megy le 45 körülire,
augusztusra pedig 30-ra. Idén viszont augusztusban újra megugrott ez a létszám bizonyos hetekben 40
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és 50 közöttire. A gyermekek nagyon jól érzik magukat, sokan nem is otthon szeretnék tölteni a nyári
szünetet, hanem a napköziben. Lehetőségük van ugyanis strandra menni, kézműves foglalkozáson,
valamint egyéb érdekes programokon való részvételre. Pozitívumként tartja számon, hogy nemcsak a
saját pedagógus gárdájukkal dolgoznak, hanem más pedagógusok is szívesen vállalják a napközi
ellátását. Elmondja, hogy a rendelkezésükre álló pénzügyi keretet nem lépték túl.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A hiányzó 1.623.123 forintot már megkapta az Alapítvány?
Majnay Gábor osztályvezető: Erre a határozat meghozatala után kerülhet sor.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Amikor tanárként dolgozott, akkor az összes intézményben nem volt
összesen annyi gyermek napköziben, mint most az Alapítványnál. Megköszöni az Alapítvány elnökének
a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 151/2017. (X. 24.) határozata
az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága
1. A Keresztény Nevelésért Alapítványnak (a továbbiakban:
Alapítvány) az általános iskolai tanulók nyári napközbeni
felügyelete ellátásáról szóló szakmai beszámolóját és pénzügyi
elszámolását elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságának
vezetőjét, hogy a közgyűlés 142/2017. (V.18.) határozata alapján
intézkedjen a feladatellátásra kötött megállapodás és a pénzügyi
elszámolás szerint Alapítványt még megillető 1.623.123,- Ft
átutalásáról;
Határidő:
Felelős:

2017. november 15.
dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. köszönetet mond Alapítványnak, valamint a nyári napközis
ellátásban közreműködő valamennyi pedagógusnak és segítőnek a
színvonalas feladatellátásért.
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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6. napirendi pont:
Az óvodák 2017/2018. nevelési évre szóló munkatervei
(85. 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 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 152/2017. (X. 24.) határozata
az óvodák 2017/2018. nevelési évre szóló munkaterveiről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. pont 7.
bekezdésének 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának mint
fenntartónak a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott
véleményezési jogával élve a
a) Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten,
b) Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
2017/2018. nevelési évre szóló munkatervét és az abban
foglaltakat támogatja;
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásra
vonatkozó társulási megállapodás II. fejezetének 4.4. pontja
alapján a
a) Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde
2017/2018. nevelési évre szóló munkatervét véleményezte és az
abban foglaltakat támogatja;
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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3. felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozatot küldje meg az óvodák
vezetőinek, illetve az óvodafenntartó társulás társulási tanácsa
elnökének.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
A Fehérlófia Sportegyesület 2017. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának
módosítása
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: 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 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 153/2017. (X. 24.) határozata
a Fehérlófia Sportegyesület 2017. évi Ifjúsági Keretből kapott
támogatási összeg felhasználásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2. pont 1. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva a Fehérlófia
Sportegyesület kérelmére engedélyezi, hogy a 2017. évi Ifjúsági
Keretből elnyert összeg A6-os sorából 10.000,- Ft összeget
átcsoportosítson az A10-es Egyéb beszerzések, szolgáltatások sorba.
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány 2017. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási
összeg felhasználásának módosítása
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 154/2017. (X. 24.) határozata
a Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány 2017. évi Ifjúsági
Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
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 Garay
János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány kérelmére engedélyezi,
hogy a 2017. évi Ifjúsági Keretből elnyert összeg 9.000 Ft-os önrészét
a gimnáziumot és a tehetségprogram bemutatását szolgáló plakát
költségeivel számolja el.
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 2017. évi Tartalék keretből kapott támogatási
összeg elszámolási határidejének módosítása
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit 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 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 155/2017. (X. 24.) határozata
a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 2017. évi Tartalék
keretből kapott támogatási összeg elszámolási határidejének
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:
1. engedélyezi a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete
kérelmére, hogy a 2017. évi Tartalék keretből a Vakvezető kutyák
Világnapja (április 27.) és Esélyegyenlőségi Nap (május 5.)
figyelemfelkeltő programra kapott 100.000-, Ft támogatási
összegről 2017. november 15-ig számoljon el;
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Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontnak megfelelően
módosítsa a támogatási megállapodást.
Határidő:
Felelős:

2017. november 6.
dr. Molnár Kata jegyző

10. napirendi pont.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság 150.000 forint összeggel támogassa a
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskört.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 156/2017. (X. 24.) határozata
a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatásáról
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 Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskört utólagosan
150.000,- Ft összeggel támogatja a Tartalék Keret terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóságát,
hogy készítse elő a támogatási megállapodást, valamint felhívja a
Gazdasági Igazgatóságot a támogatási összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2017. november 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
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11. napirendi pont.
Rimán Andrea kérelme a 2017. évi Kulturális keretből kapott támogatási összeg felhasználásának
módosítására
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit 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 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 157/2017. (X. 24.) határozata
Rimán Andrea (Szalay Andrea) 2017. évi Kulturális keretből 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:
1. engedélyezi, hogy Rimán Andrea (Szalay Andrea) a 2017. évi
Kulturális keretből kapott 30.000 Ft támogatási összegből 3.000 Ftot a lovasberényi alkotótábor részvételi díjához számolja el;
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontnak megfelelően
módosítsa a támogatási megállapodást.
Határidő:
Felelős:

2017. október 30.
dr. Molnár Kata jegyző

12. napirendi pont:
Akvirál’ 96 Kft. által megjelenő kézikönyvek vásárlása
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A kérelmező számára egyértelmű, hogy két összegben történne a
fizetés?
Majnay Gábor osztályvezető: Igen, ő kérte.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 158/2017. (X. 24.) határozata
az Akvirál’ 96 Kft. által megjelenő kézikönyvek vásárlásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága
1. támogatja a települések régi címeres pecsétjeit bemutató
kézikönyvek 5 példányának megvásárlását az Akvirál’ 96 Kft.-től
42.000 Ft összegért a 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (III.6.)
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet 503 cím sz./dologi
kiadásának terhére; (első részlet)
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóságát,
hogy rendelje meg a köteteket, valamint felhívja a Gazdasági
Igazgatóságot az aktuális összeg átutalására. (a megrendelés
aláírását követő 8 napon belül)
Határidő:
Felelős:

2017. november 15.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport támogatási kérelme
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság 50.000 forinttal támogassa a Tárkány
Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport konferenciakötetének megjelentetését
a Tartalék Keret terhére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 159/2017. (X. 24.) határozata
a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi
Kutatócsoport kérelmének támogatásáról
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1024jkv

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 Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi
Kutatócsoport konferenciakötetének megjelentetését 50.000,- Ft
összeggel támogatja a Tartalék Keret terhére;
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóságát,
hogy készítse elő a támogatási megállapodást, valamint felhívja a
Gazdasági Igazgatóságot a támogatási összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

14. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kajak - Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Jámbor Attila a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület igazgatója
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület képviselőjét.
Gratulál az egyesület eredményeihez. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Jámborné Inger Nikoletta, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület képviselője: Nagyon sikeres évet
zártak 2017-ben is. Versenyzőik Európa-bajnokságon és Világbajnokságon is részt vettek. Idén már férfi
szakágban is sikerült két versenyzőjüknek kvalifikáltatni magát. A maximális teljesítményt hozták ki
magukból a versenyzők. Reméli, hogy jövőre is sikerül tartani ezt az eredményt. Többen korcsoportot
fognak váltani a következő szezonban, és lassan már az U23-as korosztályba is be fognak lépni a
versenyzők. 2010 óta működik az egyesület, de ebben a korosztályban eddig még nem volt sportolójuk.
A Világ- és Európa bajnokság mellett még számos egyéb versenyen vettek részt. 13 korosztályos
versenyen indultak. A versenyszerű sportolók száma 70 fő. Elmondja, hogy ezen kívül szabadidő
sportolókkal is rendelkezik az egyesület. A sporton kívül infrastrukturálisan is próbál fejlődni az
egyesület. Két hét múlva lesz Domboriban az edzőközpontjuk végleges átadása. Ezt az edzőközpontot
még 2015-ben vásárolták meg, és a Kajak-Kenu Szövetség támogatásával sikerült teljes körűen
felújítaniuk. A városi és a megyei önkormányzattal együttműködve pedig dolgoznak a Sió projekten.
Reméli, hogy a projekt építkezései 2018-ban megkezdődhetnek. Szeretné megköszönni a városnak és
a bizottságnak az egyesület részére nyújtott támogatását.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóból látható, hogy az egyesület rengeteget dolgozik
azért, hogy ilyen szép eredményeket érjen el.
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Jámborné Inger Nikoletta, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület képviselője: A napi életük nem
egyszerű. A férjével mind a ketten klubot is vezetnek és edzők is. 12 edzést tartanak mindketten egy
héten.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nagyon örül annak, hogy vannak szabadidő sportolók is az
egyesületnél.
Jámborné Inger Nikoletta, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület képviselője: Igen, bár
gyermekkorban annyira még nem lehet szétválasztani a szabadidő sportolókat a profi sportolóktól.
Még a továbbtanuló diákok is visszajárnak hétvégén edzeni az egyesülethez. Az idei évben több
szabadidős rendezvényük is volt. Ha a turisztikai központjuk sikeresen elkészülne, akkor a fő cél az
lenne, hogy az egyesület nagyon nagymértékben nyisson a szabadidő sport felé. A jelenlegi
infrastrukturális helyzet ehhez még nem adott, szükség van további humán erőforrásra. Két
sportolójuk, Korsós Zsófia és Szekeres Zsolt, fog májusban érettségizni, akik mind a ketten szakedzővé
szeretnének válni. Olyan edzői gárdát szeretnének, akiket ők neveltek ki. A Szövetség szorosan
együttműködik a Testnevelési Egyetemmel, de a felvételi ettől függetlenül nagyon kemény lesz. Tavaly
is 26 főt vettek fel a 70 jelentkezőből. Az egyesület igyekszik mindenben támogatni őket. Más megyei
jogú városokban van szabályzat arról, hogy a nemzetközi versenyen részt vevő sportolókat
javadalmazzák.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Külön támogatást kapnak a sportolók?
Jámborné Inger Nikoletta, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület képviselője: Igen.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Ösztöndíj formájában?
Jámborné Inger Nikoletta, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület képviselője: Nem, egyszeri
támogatásként kapják. Szekszárdon a polgármester látogat ki az egyesülethez kisebb ajándékokkal.
Nagyon részletes szabályzat van ezeknél a településeknél hatályban, ami például rögzíti, hogy hány
kontinens, hány országa kell, hogy részt vegyen a versenyen, valamint, hogy olimpiai sportágról van-e
szó vagy nem.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Van a Szekszárd Büszkesége díj, amit évente egyszer ad a város. A
kajakosok biztos, hogy megkapják ezt a díjat.
Jámborné Inger Nikoletta, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület képviselője: Igen, valamint
pályázni fognak az Év Sportolója díjra is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Van még a „Jó tanuló, jó sportoló” díj is.
Jámborné Inger Nikoletta, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület képviselője: Van a Mecénás
Tehetséggondozó pályázat is, de ennél csak a diákolimpiai verseny számít. A sportolóit ezért nem is
tudta felterjeszteni erre a pályázatra, mert a felkészülésükbe nem fér bele a diákolimpiai
megmérettetés. Egy világbajnokság mellett erre már nincs idejük. De aki részt vesz a diákolimpián, és
jó helyezést ér el, kap akár 10-15 ezer forintot is. Egy világbajnokság azonban már egy teljesen más
színvonal. Diákolimpián olyan versenyzők is indulnak, akik heti háromszor edzenek, és így érnek el jó
helyezést. Az egyesület sportolóinak rengeteg edzésük van egy héten, valamint versenyről versenyre
járják az országot és a világot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Jelzi majd a polgármesternek a javaslatot.
Takács Zoltán bizottsági tag: Mennyi a szabadidő sportoló az egyesületnél?
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Jámborné Inger Nikoletta, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület képviselője: Körülbelül 20 fő.
Takács Zoltán bizottsági tag: A beruházás után ez a szám még bővíthető lenne, vagy bőven elegendő?
Jámborné Inger Nikoletta, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület képviselője: Ennek a számnak a
tízszeresét szeretné elérni. A felnőttek irányába nem tud nyitni az egyesület, mert nincs meg hozzá a
megfelelő felszerelés sem. Rengetegen keresik meg őket, hogy szeretnének napi rendszerességgel
sárkányhajózni, kajakozni, kenuzni, de nem tudnak nekik sem felszerelést, sem humán erőforrást
biztosítani. Idővel kialakítanak egy kondicionáló termet is, így nemcsak a vízen, hanem szárazföldön is
lehetőség lesz edzésre. Szükség lesz arra, hogy a szabadidő sportból származó bevételüket
megnöveljék, mert leginkább ebből tudják fenntartani magukat. Ami a versenysport támogatására jut,
az már csak plusz. A versenysport igényli a legtöbb pénzt, viszont ebből van a legkevesebb bevétel is.
Ha az egyesület elér oda, hogy felnőtt sportolóik lesznek, akkor fizetést is kell, hogy adjanak. Ahhoz,
hogy ezt ki tudják gazdálkodni, és a járulékokat meg tudják fizetni, bevételt kell, hogy nyerjenek a
szabadidő sportból.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tervezi-e az egyesület a Domboriban található edzőközpont bérbe
adását?
Jámborné Inger Nikoletta, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület képviselője: Ezt már el is kezdték,
igaz, még óvatosan. Már nem csak kajakosok fordulnak ott meg, hanem triatlonisták is, valamint
sárkányhajó csoportok is visszajárnak. Úgy gondolja, hogy el kellene, hogy kezdjék a holt időszakokban
(tél, tavasz, ősz) is az edzőközpont bérbe adását. Ezzel is rengeteg papírmunka lesz, amit ő kell, hogy
ellásson.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 160/2017. (X. 24.) határozata
a Szekszárdi Kajak - Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
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 1.8
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. elfogadja a Szekszárdi Kajak - Kenu Sportegyesület szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

15. napirendi pont.
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. III. negyedév)
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 161/2017. (X. 24.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága az átruházott hatáskörben hozott – 2017. július 1. – 2017.
szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

16. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szenior Atlétikai Club egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Némethné László Zsuzsanna a Szenior Atlétikai Club elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szenior Atlétikai Club elnökét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Némethné László Zsuzsanna, a Szenior Atlétikai Club elnöke: A beszámolót nem szeretné
kiegészíteni, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Van-e valamilyen gondja az egyesületnek?
Némethné László Zsuzsanna, a Szenior Atlétikai Club elnöke: Gond mindig van. 1989-ben alakult meg
az egyesület 40 éves átlagéletkorral. Ma már 60 év felett van az átlagéletkor. Új embereket kell majd
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keresniük azért, hogy továbbvigyék a vezetést. Ez az egyesület 35 éves kortól datálódik, így már Csillag
Balázs és Németh Máté is ide tartozhatna. Sok amatőr futó van náluk, valamint egyre több dobó
játékos is. Nagyon örül annak, hogy a bizottság a pályázatokat két részre osztotta: versenyrendezésre
és működésre, mert így egy kicsivel több támogatásban részesültek. Tavaly elvesztették a fő
szponzorukat, a Gemenc Volán Zrt-t (a továbbiakban: Volán). A Volán ingyen szállította őket, ami nagy
segítség volt, mert így könnyen meg tudták oldani a felszereléseik szállítását is. Most kezdték meg a
téli edzéseket a sportcsarnokban. Heti kétszer edzenek, hétfőn és csütörtökön, öttől hatig. 2012-ben
helyezték új alapokra az egyesület működését.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Segít valaki az adminisztrációban?
Némethné László Zsuzsanna, a Szenior Atlétikai Club elnöke: Van egy könyvelője az egyesületnek, aki
régen szintén atléta volt. A többi adminisztrációs feladatot ő maga látja el. A Török Sándorné
emlékversenyt mindig a bizottság elnöke nyitja meg, aminek nagyon örül. Elmondja, hogy a versenyen
a bajnokságban részt vevő emberek 80%-a megjelent. A versenyen elért eredményeiket egy bizonyos
korszorzóval egységesítik. Így egy 80 éves három méter ugrása megfelel például a 35 éves hét méteres
ugrásának. Ez alapján lehet rangsorolni a különböző életkorú versenyzőket. Idén volt Tatán a speciális
dobószámok világbajnoksága, amelyen négy versenyző képviselte a várost és az egyesületet. Doszpod
András 81 évesen nyerni tudott az egyik számban. Egy 75 éves bonyhádi hölgynek is sikerült nyernie.
A magyar bajnokságon körülbelül 25-en szoktak elindulni. Közülük igen sokan szép eredményeket
érnek el. Az egyesületük közhasznú szervezet, ami azt is jelenti, hogy nemcsak azokat várják szívesen,
akik versenyeznek, hanem azokat is, akik ingyen szeretnének edzeni edzői felügyelet mellett.
Elmondja, hogy ő tartja ezeket az edzéseket. A futók részére ő írja az edzésterveket.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 162/2017. (X. 24.) határozata
a Szenior Atlétikai Club egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
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 8
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. elfogadja a Szenior Atlétikai Club egyesület szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre vonatkozóan is
keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

17. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Kosárlabda Sport Club Szekszárd egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Némedi Péter a Kosárlabda Sport Club Szekszárd ügyvezető elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai- és
sportigazgatóját. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai- és sportigazgatója: A holnapi napon, hat
órakor Európa-kupa mérkőzést játszanak egy portugál csapat ellen. Szeretettel várja a bizottság tagjait
a mérkőzésre. Az ellenfél már Szekszárdon van. Idén először szerepelnek nemzetközi kupában, így
nem tudták biztosra, hogy a FIBA-nak mi az elvárása a csapatok elszállásolásával kapcsolatban. Azzal
tisztában voltak, hogy négy csillagos szállodában kell elszállásolniuk az érkező csapatokat. Úgy
gondolja, hogy az egyesület messze túl teljesít az elváráson. Ugyanis amikor Montpellierben
tartózkodtak az Euroliga selejtezőn, papíron négy csillagos hotelben szálltak meg, de ez
Magyarországon véleménye szerint kettő és fél, három csillagnak felelne meg. A csapatokat a Bodri
pincészetnél szállásolják el. Elmondja, hogy a Bodri pincészet az egyesület szponzora is, így például a
600.000 forintos szállásköltség helyett csak 240.000 forintot kell, hogy fizessenek. Ez az 55%-os
kedvezmény nagyon nagy segítség az egyesületnek. A pincészet mérkőzésről mérkőzésre vállalja a
kedvezményes szállás biztosítását. A FIBA szabályként rögzítette, hogy a hazai mérkőzést játszó
csapatnak kell elszállásolnia a három játékvezetőt és a komisszárt is. Nagy természetbeni
szponzorációt jelent, hogy a Takler kúria ezt ingyen és bérmentve vállalja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elszállásolja és étkezést is biztosít nekik?
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai- és sportigazgatója: Igen, két éjszakát öt
étkezéssel. A három csoportmérkőzésre ez körülbelül 700.000-800.000 forint támogatást jelent. Ez a
két borászat nagyon nyitott feléjük. Megjegyzi, hogy hat borásszal (Sárosdi, Tringa, Vesztergombi,
Takler, Bodri és Prantner) kötöttek megállapodást. A megállapodás alapján a borászok minden hazai
mérkőzésre szállítanak hat-hat palack bort, amit egyrészt a VIP büfében árusítanak, másrészt pedig
ajándékba adnak. Elmondja, hogy a VIP büfé kapcsán nagy az összefogás Szekszárdon. Az Ízlelő
Családbarát Étterem minden hazai mérkőzésre ingyen küldi a hidegtálakat, valamint a pékek és a
Tesco áruház is. A 300-320 millió forintos költségvetésükkel az Európa-kupa legszegényebb csapatai
közé tartoznak. Úgy gondolja, hogy ebben a térségben ennél nagyobb összegre nem tudnak szert
tenni. Körülbelül 124 millió forint az egyesület TAO-ja, amelyből 44 millió forint elmegy a LED falra,
ami elvárás a nemzetközi mérkőzéseken a szponzoroktól. A város 40 millió forintos támogatása óriási
segítséget jelent az egyesületnek, amiért szeretne köszönetet mondani. A támogatás nélkül nemcsak
az élvonal lenne elképzelhetetlen, hanem maga az NB1-es szereplés is. 2015-ig támogatta az
egyesületet a Paksi Atomerőmű, illetve később az MVM. 2015-től a költségvetésükből a szponzor
elvesztésével az a 40 millió forint esett ki, amit most a várostól kaptak. A társasági adó hiába tűnik
nagyon magasnak, az gyakorlatilag csak utánpótlásra fordítható. Ettől a szabálytól csak nagyon
kivételes esetben lehet eltérni, például étkezés esetében, de csak akkor, ha az utánpótlás csapat is
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pont azon a napon utazik, amikor a felnőtt csapat. Az utánpótlás csapatok is nagyon jól szerepelnek,
mind a hat korosztály bent van a nyolcas döntőben, sokszor a legjobb négy között, ezért ezekre a
csapatokra is kell pénzt fordítani. Kapott az egyesület támogatással kapcsolatos nagy ígéretet. Ezen
kívül a Tarr Kft. is támogatja a klubot 10 millió forinttal, a Sygnus Kft. öt millió forinttal a TAO-n felül,
a TOLLE pedig gyakorlatilag az egyesület teljes TAO-ját le tudja fedni. A TOLLE ilyen szempontból óriási
segítséget jelent nekik, mert más egyesületeknek több céggel kell tárgyalniuk, hogy egy-két millió
forint társasági adóra szert tehessenek. De a TOLLE éves bevalló, ezért év elején likviditási gondokkal
küzd az egyesület, mert január közepén érkezik meg a klubhoz az utalás. Egy olyan kaliberű játékosnak,
mint Teja Oblak, nem mondhatják viszont azt, hogy csak január közepén kap fizetést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A szponzorok nyitottak?
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai- és sportigazgatója: Igen, érzi a
szponzorokon, hogy a mostani összeget szezonról szezonra meg lehet majd emelni egy kicsivel.
Folyamatosan próbál új szponzorokat találni. A Samsonite pesti központjában is volt tárgyalni. Itt
monda nekik a cég vezetője, hogy nagyon szívesen lenne főszponzor is, csak a belga cég nem
engedélyezi ezt. Ekkor segített nekik másképpen: több, mint három és fél millió forint értékben kaptak
samsonite bőröndöket és táskákat, amelyek egyrészt nagyon jó minőségűek, másrészt pedig ennek
köszönhetően a csapat nagyon egységesen néz ki. Bárkivel tárgyaltak eddig, mindig pozitív
visszajelzéseket kaptak. Nyilván szükség van ehhez arra is, hogy az egyesület folyamatosan hozza a
szebbnél szebb eredményeket. A csapat vezetőedzője, akivel négy éves megállapodást kötöttek, zálog
a jó teljesítményre. Olyan profi szinten műveli ezt a szakmát, hogy megkockáztatja, hogy Európa
legjobb öt szakembere közé tartozik. Hétvégén győztek a Győr ellen, amire nem számítottak. A Győr
ugyanis megverte a Sopront. A Sopronnak 800 millió forint felett van a költségvetése, és a várostól
137 millió forint támogatást kap. A Szűkös költségvetési keretük miatt nagyon okosan kell játékosokat
igazolniuk. Úgy gondolja, hogy mind a négy légiósuk kiváló játékos. A magyar játékosok bérén nagyon
sokat tudnak spórolni, de ezt sokáig nem lehet tartani, mert például egy olyan kiváló játékost, mint
Studer Ágnes ennyi pénzért nem lehet sokáig itt tartani. A magyar játékosokból álló kemény mag
persze nincs kizsákmányolva, de nem olyan horrorisztikus összegért játszanak, mint a ceglédiek, akik
700.000-800.000 forint nettó bért kapnak. Nagyon fontosnak tartja, hogy egyensúly legyen az
utánpótlás és a felnőtt csapat között, hogy ezáltal is minél több gyereket itt tudjanak tartani viszonylag
jó áron. A négy légióst ár-értékarányosan kell kiválasztaniuk, ami nem olyan egyszerű. A soproni
csapatnál hat-hét légiós is van, csak közülük párat honosítanak. Szekszárd nem olyan régióban van,
ahol hét légióst lehetne játszatni. Az egyesület célja, hogy a magyar bajnokságban az első öt hely
valamelyikén végezzenek, az Európa-kupában pedig ne legyenek „pofozógépek”.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Az elért kimagasló eredmény meglátszik az utánpótlás-korú
gyermekek lelkesedésén is?
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai- és sportigazgatója: Nagyon. Most már
nem edzősködik, mert testvérével napi szinten kell, hogy vezessék a klub életét, de hétfőnként van
egy kosárvarázs csoportja, ahová tavaly még csak kettő-négy kisgyerek járt, most pedig már 25-en. A
nagy lelkesedést igazolja, hogy már egyből kerülnek fel a közösségi oldalra is a fényképek arról, hogy
itt kosaraznak.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A gyerekek között rangja van a facebook-on annak, hogy
ehhez a közösséghez tartoznak.
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai- és sportigazgatója: Igen. És azt sem szabad
elfelejteni, hogy azért van a Bartina, az Euroligás asztalitenisz és a női kézilabda csapat is, ami egyfajta
harcot is jelent a gyermekek iránt az egyesületnek. Nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy a
kosárlabda a szekszárdi embereknek most már szórakozást és kikapcsolódást is jelent. Korábban csak
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200-300 ember volt jelen a mérkőzéseken, most már volt olyan mérkőzés, amikor azon izgultak, hogy
beférnek-e egyáltalán a szurkolók a csarnokba. A megnövekedett nézőszám is komoly bevételt jelent
a klubnak, mert tudnak eladni helybérleteket, lehet váltani támogatói bérletet. Az egész szezonban 10
millió forint bevételre számít a belépőkből.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tamis Dorottya abbahagyta a kosárlabdázást?
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai- és sportigazgatója: Igen.
dr. Máté István bizottsági tag: Az egyesület nem akar PR tevékenységet folytatni?
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai- és sportigazgatója: De igen, csak ez lassú
folyamat. Most a sálak készültek el.
dr. Máté István bizottsági tag: Szombaton ki ellen játszik a csapat?
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai- és sportigazgatója: Zalaegerszeg ellen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A szurkolók nagyon jó hangulatot csinálnak a mérkőzéseken.
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai- és sportigazgatója: Most a Győr elleni
mérkőzésre is elkísérte a csapatot körülbelül 100 szurkoló. Győrnek éve óta jó a kosárlabda csapata,
de, mivel ott a kézilabda az őshonos sport, ezért a kosárlabda mérkőzéseken pangani szokott a lelátó.
A 200 győri szurkoló általában némán szokott ücsörögni. Hétvégén csak a 100 szekszárdi szurkoló
hangját lehetett hallani. Így olyan volt a mérkőzés, mintha hazai pályán játszottak volna.
dr. Máté István bizottsági tag: Sikerült összeszoknia a csapatnak?
Szabó Noémi, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd szakmai- és sportigazgatója: Teja és Sarah már
nagyon szépen beépült a csapatba. Tejának köszönhetően Studer Ágnesnek is van kitől tanulnia. Teja
Oblak teljesen más kategória. 27 éves, aki megjárta már az Euroligát. Elmondja, hogy Teja az Atletico
Madrid kapusának a nővére, így a csapat érdekessé vált az M4-nek is. A csatorna ugyanis lejött filmet
készíteni Tejával, amit egy focimeccs előtt levetítettek. Neki volt egy olyan kitétel a szerződésében,
hogy ha a Montpellier elleni Euroliga selejtezőn nem jut tovább a csapat, akkor hét napja lesz arra,
hogy eligazoljon. A kiesést követően látta, hogy másnap reggel már edz az erőnléti edzővel, így
biztosak voltak abban, hogy nem megy el a csapattól. A városban egyébként valamennyi légiós jól érzi
magát.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a beszámolót. További sikereket kíván a csapatnak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 163/2017. (X. 24.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd egyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014.
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(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2. pont 8
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. elfogadja a Kosárlabda Sport Club Szekszárd egyesület szakmai
beszámolóját,
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

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

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

További napirendi pont nem lévén az elnök a nyilvános ülést 9 óra 45 perckor berekeszti. A bizottság
zárt ülésén folytatja munkáját.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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