SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 70-18/2014.

JEGYZİKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2014. október 10-én (pénteken) 8 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Mőszaki Tárgyalóban
megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Halmai Gáborné,
Horváth Ferenc és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradt:

Dr. Hadházy Ákos és
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagok.
(Egy képviselıi bizottsági hely betöltetlen.)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Polgármesteri Hivatal részérıl:

Majnay Gábor osztályvezetı,
dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Ácsné Oláh Gabriella, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke

A jegyzı megbízásából:

dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens, jegyzıkönyvvezetı

Meghívottak:

Steig Csaba szervezı,
Steig Gábor szervezı

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 Takács Zoltánt válassza meg.
A bizottság 4 igen szavazattal Takács Zoltánt választotta meg jegyzıkönyv-hitelesítınek.
Majnay Gábor osztályvezetı kéri a bizottságot, hogy vegye fel napirendjére a bizottság keretén lévı
pénzeszközeinek átcsoportosítását, Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens kéri, hogy a bizottság
vegye fel napirendjére a Szekszárdi FITT Fiatalok SE For FITT Szakosztálya és a Szekszárdi
Ifjúsági Önkormányzat támogatási kérelmét, valamint Pócs Margit közmővelıdési és civil
kapcsolatok referense kéri a bizottságot, hogy vegye fel napirendjére a Keresztény Nevelésért

Alapítvány a Kulturális Támogatási Keretbıl nyújtott támogatás elszámolási határidıre vonatkozó
módosítása iránti kérelmét.
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:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Humán Bizottságának a bizottság keretén
lévı pénzeszközeinek átcsoportosítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Atlétikai Klub SE 2013. évi eredményességi támogatására
(14elot87 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
3. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálására
(14elot84 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda „Gyermeklánc családi sportnap” szabadidıs program
szervezésére vonatkozó kérelme
(14elot85 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évre szóló munkaterveinek véleményezésére
(14elot81 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
Tájékoztatás az óvodaépületek 2013/2014. nevelési évi nyári kihasználtságáról
(14elot83 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
Javaslat a „Magyarország Múzeumai, Képtárai és Emlékparkjai” angol nyelvő kiadvány
támogatására
(14elot82 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
8. napirendi pont:
A Szekszárdi FITT Fiatalok SE For Fitt Szakosztálya támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
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9. napirendi pont:
A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
A Keresztény Nevelésért Alapítvány 2014. évi Kulturális Keretbıl kapott összeg felhasználási és
elszámolási határidejének módosítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
11. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a 40. Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny rendezésérıl
(14elot86 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívottak: Steig Gábor szervezı
Steig Csaba szervezı

1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Humán Bizottságának a bizottság keretén
lévı pénzeszközeinek átcsoportosítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor osztályvezetı: Év elején a bizottság a szakmai ellenırzésekre az óvodák,
intézmények vonatkozásában 1.200.000,- Ft-ot elkülönített. Javasolja, hogy ezen összegbıl 600.000,Ft-ot csoportosítson át Tartalék Keretére, hogy a beérkezı kérelmeket a bizottság támogatni tudja.
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 155/2014. (X. 10.) határozata
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Humán
Bizottságának a bizottság keretén lévı pénzeszközeinek
átcsoportosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a Nevelési intézmények szakmai- tanügyigazgatási
ellenırzéséhez kapcsolódó kiadások keretébıl 600.000,- Ft-ot
átcsoportosít a Tartalék Keretébe.
Határidı: 2014. október 10.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Atlétikai Klub SE 2013. évi eredményességi támogatására
(14elot87 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Ismerteti az elıterjesztést.
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 156/2014. (X. 10.) határozata
Javaslat a Szekszárdi Atlétikai Klub SE 2013. évi eredményességi
támogatására
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület
2013. évi munkáját 100.000-, Ft összeggel díjazza a bizottság
2014. évi Sportcélú Tartalékkeretének terhére.

2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület
részére készítse elı a támogatási megállapodást, valamint felkéri
a Gazdasági és Informatikai Igazgatóságot a támogatási összeg
átutalására.
Határidı: 2014. október 10.
2. pont tekintetében: 2014. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
2. pont tekintetében: Pál József igazgatóságvezetı

3. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálására
(14elot84 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Ismerteti az elıterjesztést. Elmondja, hogy sokan
beküldtek nem a kiírásnak megfelelı pályázatot, ık elutasításra kerültek. Javasolja, hogy a következı
félévben is személyesen köszöntse a bizottság a díjazottakat. Különbséget tett a javaslat elkészítésekor
a levelezıs, az internetes versenyek díjazása között.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke: Figyelembe vette a gimnázium által adott közlönyben nem
szereplı versenyeket?
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: A gimnáziumnál figyelembe vette.
Halmai Gáborné bizottsági tag: Az Országos Ifjúsági Táncmővészeti Fesztiválnál 6.000,- Ft
szerepel, mi ennek az oka? Más esetben 7.000,- Ft-ot kaptak a sportolók.
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Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: A csapatok pénzt kapnak, általában 30.000,- Ft-ot, ahol
6.000,- Ft szerepel, akkor egyéniben is versenyzett a pályázó. Négy fı esetén külön-külön kapják a
díjat, öt fı, illetve afelett pedig egy összegben kap a csapat. Valahogy különbséget kell tenni tudni
közöttük. Megjegyzi, a Szekszárdi Gyakorló Iskolából rengetegen pályáztak.
Majnay Gábor osztályvezetı: Sok intézmény nem vette figyelembe a pályázati kiírást.
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Vannak kiugró teljesítményő sportolók, akik nem
diákolimpián vettek részt, hanem nemzetközi versenyen. Javasolja, hogy a bizottság az esetlegesen a
mecénás keretbıl fennmaradó összeget csoportosítsa át a Tartalék Keretébe, és így a jelen pályázat
szerint nem jutalmazható, ám mégis kiemelkedı eredményt elérı fiatalokat lehetne díjazni.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Javasolja, hogy sportolói közegben, saját stábja elıtt átvehetné a
sportoló a bizottság által nyújtott különdíjat.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke: Egyetért a Horváth Ferenc által elmondottakkal.
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Javasolja, hogy a sportoló egész éves eredményét
tekintse át a bizottság, majd azt követıen a kiemelkedı teljesítményt nyújtókat díjazza.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke: Jó megoldásnak tartja az elıbb elmondottakat.
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 157/2014. (X. 10.) határozata
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett
pályázatok elbírálására
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a Mecénás Tehetséggondozó Keretre
beérkezett pályázatokat a határozat 1. sz. melléklete szerint
részesíti támogatásban.

2.

A Humán Bizottság felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalát a támogatási megállapodások
elkészítésére és a pályázatok alapján megítélt jutalom
ünnepélyes keretek között való átadásának megszervezésére.

Határidı: az 1. pont tekintetében 2014. október 10.
a 2. pont tekintetében 2014. november 30.
Felelıs: az 1. pont tekintetében Csillagné Szánthó Polixéna HB
elnök
a 2. pont tekintetében dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda „Gyermeklánc családi sportnap” szabadidıs program
szervezésére vonatkozó kérelme
(14elot85 sz. elıterjesztés)
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Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke: Javasolja, hogy a bizottság 40.000,- Ft-tal támogassa az
óvoda kérelmét.
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 158/2014. (X. 10.) határozata
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda „Gyermeklánc családi
sportnap” szabadidıs program szervezésére vonatkozó kérelme
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda által
szervezett „Gyermeklánc családi sportnap” szervezési
költségeihez 40.000,- Ft-tal hozzájárul a bizottság 2014. évi
Sportcélú Tartalékkeretének terhére.

2.

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda részére
készítse elı a támogatási megállapodást, valamint felkéri a
Gazdasági és Informatikai Igazgatóságot a támogatási összeg
átutalására.

Határidı: 2014. október 10.
2. pont tekintetében: 2014. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
2. pont tekintetében: Pál József igazgatóságvezetı

5. napirendi pont:
Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évre szóló munkaterveinek véleményezésére
(14elot81 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az elıterjesztést.
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 159/2014. (X. 10.) határozata
Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évre szóló munkaterveinek
véleményezésére
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1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV. 17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 7.
bekezdésének 1. alpontjában kapott felhatalmazással, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának mint fenntartónak a
nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott véleményezési jogával
élve, a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten 2014/2015.
nevelési évre szóló munkatervét és az abban foglaltakat
támogatja.

2.

A bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 7.
bekezdésének 1. alpontjában kapott felhatalmazással, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának mint fenntartónak a
nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott véleményezési jogával
élve, a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2014/2015. nevelési
évre szóló munkatervét és az abban foglaltakat támogatja.

3.

A bizottság a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi
Napközi 2014/2015. nevelési évre szóló munkatervét – a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 2. pont 7. bekezdésének 1.
alpontjában kapott felhatalmazással – véleményezte, s a
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulásra
vonatkozó társulási megállapodás II. fejezetének 4.4. pontja
alapján az abban foglaltakat támogatja.

4.

A bizottság felkéri az aljegyzıt, hogy a határozatot küldje meg
az óvodák vezetıinek.

Határidı: 2014. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Göttlinger István aljegyzı

6. napirendi pont:
Tájékoztatás az óvodaépületek 2013/2014. nevelési évi nyári kihasználtságáról
(14elot83 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az elıterjesztést.
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 160/2014. (X. 10.) határozata
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Tájékoztatás az óvodaépületek 2013/2014. nevelési évi nyári

kihasználtságáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága az óvodaépületek 2013/2014. nevelési évi nyári
kihasználtságáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidı: 2014. október 10.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

7. napirendi pont:
Javaslat a „Magyarország Múzeumai, Képtárai és Emlékparkjai” angol nyelvő kiadvány
támogatására
(14elot82 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az elıterjesztést.
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 161/2014. (X. 10.) határozata
A „Magyarország Múzeumai, Képtárai és Emlékparkjai” angol
nyelvő kiadvány támogatása
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága 79.000,- Ft-tal támogatja a „Magyarország
Múzeumai, Képtárai és Emlékparkjai” angol nyelvő
kiadványban a Babits Mihály Emlékház megjelenését a
bizottság Tartalék Kerete terhére.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás megkötésére, illetve a támogatási összeg
átutalására.

Határidı: 1. pont tekintetében: 2014. október 10.
2. pont tekintetében: 2014. október 20. és 2014. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı

8. napirendi pont:
A Szekszárdi FITT Fiatalok SE For Fitt Szakosztálya támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Ismerteti a támogatási kérelmet.
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Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke: Javasolja, hogy a bizottság 50.000,- Ft-tal támogassa a
szakosztály kérelmét.
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 162/2014. (X. 10.) határozata
A Szekszárdi FITT Fiatalok SE For FITT Szakosztálya
támogatási kérelme
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága 50.000,- Ft-tal támogatja a Szekszárdi FITT
Fiatalok SE For FITT Szakosztálya által megrendezésre kerülı
ıszi napközis táborát a bizottság Tartalék Kerete terhére.

2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás megkötésére, illetve a támogatási összeg
átutalására.

Határidı: 1. pont tekintetében: 2014. október 10.
2. pont tekintetében: 2014. október 20. és 2014. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı

9. napirendi pont:
A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Ismerteti a támogatási kérelmet. Javasolja a
bizottságnak, hogy a támogatási szerzıdést a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.-vel kösse meg.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke: Javaslatot tesz a támogatás mértékére.
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 163/2014. (X. 10.) határozata
A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat támogatási kérelme
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága 100.000,- Ft-tal támogatja a Szekszárdi
Ifjúsági Önkormányzat és a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit
Kft. által megrendezésre kerülı koncertet a bizottság Tartalék
Kerete terhére.
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2.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft.-vel való támogatási megállapodás
megkötésére, illetve a támogatási összeg átutalására.

Határidı: 1. pont tekintetében: 2014. október 10.
2. pont tekintetében: 2014. október 20. és 2014. október 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı

10. napirendi pont:
A Keresztény Nevelésért Alapítvány 2014. évi Kulturális Keretbıl kapott összeg felhasználási és
elszámolási határidejének módosítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az elıterjesztést.
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 164/2014. (X. 10.) határozata
A Keresztény Nevelésért Alapítvány 2014. évi Kulturális Keretbıl
kapott összeg felhasználási és elszámolási határidejének
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a Keresztény Nevelésért Alapítvány (VI. 4482/2014.) kérelmére a szerzıdésben foglaltak alapján a felhasználási
idıt 2014. december 31-ig, az elszámolási határidıt 2015. január 15-ig
meghosszabbítja.
Határidı: 2014. október 10.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

11. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a 40. Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny rendezésérıl
(14elot86 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívottak: Steig Gábor szervezı
Steig Csaba szervezı
Steig Csaba szervezı: Amennyiben a nagy támogatók melléjük állnának, akkor lehetıség nyílna
Európa Tour-t szervezni. Magyarországon nincs ilyen kategóriájú verseny, ellentétben a környezı
országokkal. A szomszédos országokban 180-200 induló van egy ilyen versenyen, mely kb. 20
nemzetet ölel fel, mely idegenforgalmi szempontból sem elhanyagolható.
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Steig Gábor szervezı: Az idei verseny vonatkozásában elmondható, hogy szerencsére a romániai
verseny elmaradt, ezáltal többen voltak a Gemenci Nagydíjon. Jövıre is jönnek, figyelemmel arra,
hogy nagyon tetszett nekik. UCI kategóriájú verseny rendezése esetén belekerül a versenynaptárba,
melynek a költségvonzata 200.000,- Ft. Amennyiben UCI kategóriás a verseny, akkor garantált a
részvétel. Úgy véli, meg kell várni a versenynaptár véglegesítését, mely december közepén történik
meg. Szerinte sokaknak tetszik, hogy pünkösdkor kerül megrendezésre a kerékpárverseny.
Amennyiben nem lesz UCI kategóriájú verseny máshol, akkor biztosan eljönnek Szekszárdra.
Feleslegesnek véli a 200.000,- Ft megfizetését. Álláspontja szerint a nívósabb csapatok utazási
költségét lehetne ezen összegbıl megtéríteni, mely ismét csak garantálja megjelenésüket. Bízik abban,
hogy rövid idın belül a magyar kerékpársport elırébb lép, így ı nem ragaszkodik most az UCI
kategóriájú verseny megrendezéséhez.
Steig Csaba szervezı: Jelenleg Tolna megyének nincs hasonló versenye, kuriózum lenne, ha Európa
Tour verseny kerülne itt megrendezésre.
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens: Milyen összeget jelentene egy ilyen verseny
megrendezése?
Steig Csaba szervezı: 2-3 millió forinttal többe kerül egy ilyen jellegő verseny megszervezése. Idén
volt NEA pályázatunk, melyen 1.500.000,- Ft-ot nyertek. A jövı évben ezen összeg nem áll
rendelkezésre. 120 induló helyett 160-180 induló lehet, amennyiben a verseny bekerül a
versenynaptárba. Olimpiai kvalifikációt is jelentene.
Steig Gábor szervezı: Kétszer egy napos Gemenci Nagydíjat is lehetne szervezni, melynek még egy
szakaszát háztömbkörülire hoznának ki, mivel az igen kedvelt. Ebben az esetben elmaradnának a
trikók, így ezen ötletet elvetették. Magyarországon nincs is nemzetközi verseny, van a szlovák, a
szerb, illetve a román körverseny. Próbálják felmérni a lehetıségeket. A szállással is vannak gondok,
most megépült egy új szálloda, de ez sem elegendı.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Gratulál Steig Csabának és Steig Gábornak. Úgy véli, hogy jól
döntött a bizottság, amikor támogatta a versenyt. Jelen volt a versenyen, látta, hogy jó kezekbe került.
Örül, hogy elıre akarnak lépni, hogy keresik a lehetıségeket. Nem lehet 200.000,- Ft akadály egy
ilyen verseny megszervezése kapcsán.
Steig Csaba és Steig Gábor megköszönve Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága támogatását átnyújtanak Csillagné Szánthó Polixéna elnöknek
köszönetképpen egy emléktárgyat.
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 165/2014. (X. 10.) határozata
Szakmai beszámoló a 40. Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny
rendezésérıl
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges
Kerékpárosokért Közhasznú Alapítványnak a 40. Gemenci
Nagydíj rendezésérıl szóló szakmai beszámolóját elfogadja.
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2.

A Bizottság gratulál az alapítványnak a rendezvény
szervezéséhez és a további munkához sok sikert kíván.

Határidı: 2014. október 10.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság rendkívüli ülését 9 óra 5 perckor
berekeszti.

K.m.f.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzıkönyv-hitelesítı:

Takács Zoltán
bizottsági tag

A jegyzıkönyvet készítette:

dr. Nagy Tímea
jogi és bizottsági referens, jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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