SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/14-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2017.
február 27-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Babits Mihály Kulturális Központ Remete termében
megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Máté István bizottsági tag
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag
Nepp Péter bizottsági tag
Takács Zoltán bizottsági tag

Távolmaradt:

Pap Máté bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Tamási Anna igazgatóságvezető
Majnay Gábor osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:
Meghívottak:

Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára
Naszladi Judit a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes képviselője
Sárvári János az Art Contact Mozgásszínház elnöke
Matókné Kapási Júlia a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület
képviselője
Cseke Gábor a Szekszárdi Junior Stars elnöke
Csele Lajos a Szekszárdi Gitár Egyesület elnöke
Borsiczky Iván a Szekszárdi Kamarazenekar elnöke
Aradi Zsuzsanna a Szekszárdi Madrigálkórus képviselője
Botosné Theisz Aranka a Szekszárdi Madrigálkórus képviselője
Huszár Krisztina a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió
Közhasznú Egyesület elnöke
Baumann Péter a Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó
Fúvószenekar Egyesület 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.
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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.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot a sorrendváltoztatásra vonatkozó
kiegészítéssel együtt, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a
következő napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
Az óvodák 2017/2018. nevelési évi beíratási felhívása
(42. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
2. napirendi pont:
Közművelődési megállapodások megkötése
(38. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(59. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(52. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (tervezet)
(36. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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6. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak
támogatása a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat önrészének biztosításával
(48. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára
7. napirendi pont:
„Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok Szekszárdon” című, a KAB-ME-16-C-25509
számú pályázat megvalósításának támogatása önrész biztosításával
(47. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára
8. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a
Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
(46. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára
9. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2016. évi eredményeinek áttekintéséről
(53. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
10. napirendi pont:
Az Atlétikai Club Szekszárd 2016. évi Sportkeretből kapott támogatási összeg felhasználásának és
elszámolási határidejének módosítása
(15. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
11. napirendi pont:
A Szekszárd Kórház Sportkör 2016. évi Sportkeretből kapott támogatási összeg elszámolásához
kapcsolódó kérelme
(16. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
12. napirendi pont:
A Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2016. évi munkájának és 2017. évi terveinek áttekintése II.
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Farkas János a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóhelyettese
A Kiemelkedő Művészeti Együttesek vezetői az alábbiak szerint:
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I.

Szekszárdi Madrigálkórus
Meghívott: Dr. Palkóné Tucsni Katalin elnök

II.

Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes
Meghívott: Lemle Zoltán elnök

III.

Art Contact Mozgásszínház
Meghívott: Sárvári János elnök

IV.

Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület
Meghívott: Jóföldi Gabriella elnök

V.

Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület
Meghívott: Huszár Krisztina elnök

VI.

Szekszárdi Junior Stars
Meghívott: Cseke Gábor elnök

VII.

Szekszárdi Gitár Egyesület
Meghívott: Csele Lajos elnök

VIII.

Szekszárdi Kamarazenekar
Meghívott: Borsiczky Iván elnök

IX.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar Egyesület
Meghívott: Baumann Péter elnök

13. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről
(37. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
14. napirendi pont:
Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ 2016. évi munkájáról és 2017. évi terveiről
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Farkas János igazgatóhelyettes

1. napirendi pont:
Az óvodák 2017/2018. nevelési évi beíratási felhívása
(42. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az előterjesztést egy gondolattal szeretné kiegészíteni.
Elmondja, hogy a Gyermeklánc Óvodába 50 fő a felvehető gyermeklétszám. Ez azért ilyen kevés, mert
remélhetőleg elkezdődik az Óvoda utcai épület felújítása, és az ottani csoportokat is el kell helyezni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nem lesz ebből konfliktus?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Mennyi idő alatt készül el a felújítás?
Majnay Gábor osztályvezető: Úgy tudja, hogy egy éven belül.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az Óvoda utcai épületben működik egy családi napközi is, aminek
úgy néz ki, hogy sikerült másik helyet találni. A Szekszárdi Vasárnapban és az óvodákban közzé lesz
téve?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen.
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 17/2017. (II. 27.) határozata
az óvodák 2017/2018. nevelési évi beíratási felhívásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága „Az óvodák 2017/2018. nevelési évi beíratási felhívása”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. napirendi pont:
Közművelődési megállapodások megkötése
(38. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi
Néptáncegyesület, a Polip Ifjúsági Egyesület és a Harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület az elmúlt
néhány évben foglalkoztatott kulturális közfoglalkoztatottakat. Az idei évben is lehetőségük van arra,
hogy pályázzanak erre. Ehhez viszont feltétel, hogy közművelődési megállapodást kössenek a helyi
önkormányzattal. Ez a város részéről különösebb kötelezettséget nem jelent, így anyagi támogatást
sem kell biztosítani.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Került már sor korábban is közművelődési megállapodás
megkötésére?
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Pócs Margit Közművelődési és civil kapcsolatok referense: Korábban együttműködési megállapodás
és feladat-ellátási megállapodás került megkötésre.
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 18/2017. (II. 27.) határozata
közművelődési megállapodások megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Közművelődési megállapodások megkötése” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(59. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az előző évekhez hasonlóan az adott év lezárásakor mindig szükség
van a rendelet módosítására, amikor a tényleges teljesítéshez kell irányítani az előirányzatokat. Az
előző évben született egy kormányzati döntésen alapuló módosítási szükséglet. Többletigény
keletkezett normatívára, elsősorban az ágazati pótlékok év közbeni bevezetése miatt. Ezen kívül volt
még egy visszafizetési kötelezettsége is az önkormányzatnak. A Caminus Kft-nek évközben
megváltozott a feladat-ellátása. A kéményseprő-ipari szolgáltatásra volt állami támogatás, amit a
Caminus Kft. körülbelül 90 millió forint értékben meg is kapott az önkormányzaton keresztül, mivel az
önkormányzat volt a többségi tulajdonos. Ennek az összegnek az időarányos részét vissza kell fizetni,
és ezt tartalmazza a rendeletmódosítás. Ez körülbelül 50 millió forint.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A működési támogatás csökkent majdnem 23 millió forinttal.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ez nem érinti hátrányosan az önkormányzatot, mert az intézményi
bevételek nőttek, ami miatt kevesebb támogatást kellett adni az intézményeknek.
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 19/2017. (II. 27.) határozata
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(52. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az előterjesztésben szereplő táblázat a költségvetésnek is melléklete,
de törvényi kötelezettség teljesítéseként külön napirendi pontként is előterjesztésre került. Az
önkormányzat meg kell, hogy határozza a következő három évre várható bevételeit, illetve az
adósságot keletkeztető ügyleteit, ami lehet hitelfelvétel, lízing, vagy olyan hosszú távú elkötelezettség,
amiből az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezhet. A bevételek vonatkozásában
minimális emelkedéssel számolt az önkormányzat. A kiadási oldalon található a hitel, amiből az
önkormányzatnak jelenleg csak egy van, a 600 milliós folyószámlahitel, aminek még nem kezdődött
meg a törlesztése. A táblázat azt tartalmazza, hogy ha az önkormányzatnál felvetődne valamilyen
probléma, és minden tartozását azonnal vissza kellene, hogy fizesse, még akkor is 700-800 millió forint
hitelt tudna felvenni az önkormányzat.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A tárgyévi saját bevétel 50%-a mire kell az önkormányzatnak?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az önkormányzat nem adósodhat el a teljes bevétele erejéig, hanem
csak az 50%-áig. Ez azt jelenti, hogy még felvehet 780 millió forint hitelt úgy, hogy még akkor is csak a
fele bevétel lenne azonnali kötelezettséggel lekötve.
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 20/2017. (II. 27.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő
három évre várható összegének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek
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költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (tervezet)
(36. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az előterjesztést nem egészítené ki, de a felmerülő kérdésekre
szívesen válaszol.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottsági keret idén is 42 millió forint. Ezen kívül a
költségvetésben meghatározott rendezvényekre is meg van állapítva egy keretösszeg. Ezek között több
olyan rendezvény is van, ami a bizottságot érinti. A tervezet tartalmazza a várható beruházásokat, azok
költségeit, az önkormányzatra háruló önrészt, valamint azt is, hogy hol tart a beruházás.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A polgármester kérésére még a költségvetés tervezése előtt
megvizsgálta az önkormányzat az intézményeinél dolgozók bérezését. Ez alapján megállapították, hogy
volt olyan intézmény, ami nagyon elmaradott volt a többihez képest. A pedagógusok béremelésével
több helyen rendeződött a helyzet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ez miatt van most nagy különbség a bérezésben.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Azt állapították meg, hogy három olyan intézmény van, ahol nagyon
elmaradottak a bérek: a Babits Mihály Kulturális Központban, a Szociális Központban és a
Humánszolgáltató Központban. A kötelező minimálbér bevezetése pedig helyenként bérfeszültséget
eredményezett. Ezeknél az intézményeknél munkáltatói döntésen alapulna a béremelés. Az ehhez
szükséges összeg is beépítésre került a költségvetésbe.
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 21/2017. (II. 27.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak
támogatása a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat önrészének biztosításával
(48. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószer Egyeztető Fórum titkára
Kálóczi Andrea, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Ez a pályázat biztosítja alapvetően a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) működését. Amióta ki van írva a pályázat, azóta
az önkormányzat mindig benyújtja a pályázatát, idén már tizenhatodszorra.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mekkora az önrész?
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: 100.000 forint.
Majnay Gábor osztályvezető: Az idei évben az önkormányzat elnyerte a maximális összeget, amit
fontosnak tart kiemelni.
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 22/2017. (II. 27.) határozata
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek
biztosításáról és programjainak támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési
feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-16A-25508 számú pályázat önrészének biztosításával” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
„Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok Szekszárdon” című, a KAB-ME-16-C-25509
számú pályázat megvalósításának támogatása önrész biztosításával
(47. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára
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Kálóczi Andrea, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Egy megelőző pályázatról van szó, főként
célzott prevenciós programokkal, ami a veszélyeztetett rétegek számára több megelőző
tevékenységnek a finanszírozására ad lehetőséget. Az önkormányzat pályázza meg, de cél, hogy több
civil szervezet is be legyen vonva. Azért az önkormányzat pályázza meg, mert ennek a pályázatnak két
városi szintű magja van. Az egyik egy városi szintű konferencia, ahol a KEF és tagintézményei
bemutatják a különböző prevenciós palettákat, azaz azokat a módszereket, amelyekkel dolgoznak. Ezt
a konferenciát az iskoláknak hirdették meg. A másik magja a pályázatnak a KEF kiadvány. Erre a
kiadmányra sajnos évek óta nem sikerült forrást szerezni, viszont ez a pályázat most erre is lehetőséget
nyújt. Az írások már elkészültek, viszont a szövegek szerkesztése és értékelése még hátravan. A
pályázat tartalmazza a családok, veszélyeztetett gyermekek csoportfoglalkozását, a szociális ágazatban
dolgozók kiégés megelőző tréningjét, azaz mindazt, ami az ő pályán maradásukat segíti. Azért
többszínű, többszintű és többcélú a pályázat, mert a gyermekek, szülőcsoportok, segítők és
pedagógusok is érintettek benne. Úgy gondolja, hogy megérett az a fajta együttműködés, hogy az
önkormányzat és a civil szervezetek együtt, összefogva valósítsanak meg egy városi szintű pályázatot.
A pályázat 80%-a, azaz két millió forint elfogadásra került, ami mai viszonyokban nagyon jónak
tekintendő. Decemberben tudták meg, hogy nyert a pályázat, ezért januárban indították meg az
előkészületeket. Elmondja, hogy március 20-án a Babits Mihály Kulturális Központban lesz a prevenciós
konferencia, ahova szeretettel várja a bizottság tagjait.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A szülők mennyire tekinthetők partnereknek? Mennyire ismerik el,
hogy a gyermekük segítségre szorul?
Kálóczi Andrea, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Körülbelül a szülők 30%-a jön segítséget
kérni. Természetesen úgy, hogy a gyermeknek kéri a segítséget. Az egyéni, illetve a
csoportfoglalkozásokon az a cél, hogy elgondolkodjon a szülő azon, hogy hogyan járult hozzá a
gyermeke szerhasználatához. Ez nagyon nehéz, mert az első három ülés arról szól midig, hogy a
gyermek mit csinált. Ha sikerül a váltás, és a szülő kerül a fókuszba a gyermek helyett, akkor lehet
segíteni. Ez a folyamat persze labilissá teszi a személyiséget.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Alkoholfüggők is megjelennek?
Kálóczi Andrea, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Igen, bár most a dizájner drog a legnagyobb
probléma.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Ez már a nagyon fiatal korosztályoknál is megjelenik?
Kálóczi Andrea, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Igen, ezeknek a szereknek a használata
egyre lejjebb megy korosztályba. Az a helyzet, hogy mindenki „fut a szer után”, mivel legális és nagyon
könnyen beszerezhető. A szerhasználat tény. A gyermekek akkor is fogják használni, ha azt mondják a
szülők, hogy ne tegyék.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Pont, mint a cigarettát és az alkoholt.
Kálóczi Andrea, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Igen. Éppen ezért az előző félévben kiadtak
a dizájner droghasználatról, annak veszélyeiről és a biztonságos használatról egy tájékoztatót. Leírják
benne, hogy mik a veszélyei a dizájner drogoknak, valamint azt, hogy hogyan használják a fogyasztók.
Például, hogy egyenek és igyanak a fogyasztás előtt, tájékoztassák a szüleiket, hogy kiknek a
társaságában buliznak, vagy, hogy a gépkocsivezető ne használja a szert. Nem biztos, hogy a
szórakozással együtt jár a szerhasználat, de ezek az intézkedések biztonságossá teszik a szórakozást.
Hangsúlyozza továbbá, hogy a megelőzés nem egyenlő a szerismerettel. Úgy gondolja, hogy a
gyermeknek elsősorban nem információra van szüksége, hanem támogató, szerető környezetre, mert
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akkor nem fog szerhez nyúlni. Ha gond van, akkor legyen valaki, aki meghallgatja őket. Ezért lehet
többszintűségről beszélni.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Sok esetben a szülőkkel kellene kezdeni.
Kálóczi Andrea, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Szülőkkel, pedagógusokkal, és a
társadalommal. Fontos, hogy a döntéshozó a döntését több szempontból vizsgálja meg.
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 23/2017. (II. 27.) határozata
a „Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok
Szekszárdon” című, a KAB-ME-16-C-25509 számú pályázat
megvalósításának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok
Szekszárdon című, a KAB-ME-16-C-25509 számú pályázat
megvalósításának támogatása önrész biztosításával” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a
Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
(46. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előző napirendi pontnál érintették már részben ezt a kérdést is.
Arra szeretne választ kapni, hogy mennyire mérhető a KEF munkájának eredményessége.
Kálóczi Andrea, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Minden pályázat végén van egy monitoring
mutató. Azt nem tudja kimutatni, hogy csökkent a szerhasználat. De itt jegyzi meg, hogy arról nincs is
információjuk, hogy mekkora a szerhasználat. A sikerüket egyrészt abban mérik, hogy hányan vesznek
részt a rendezvényeiken, hányan túráznak velük. Azt gondolja, hogy aki eljön egy kábítószer-ellenes
túrára, az nem csak túrázni akar, hanem a KEF „felszólítására” jön. A KEF nem végez terápiás munkát,
hanem inkább háttérmunkát próbál meg végezni, és a konkrét cselekedetet inkább valamelyik civil
szervezetre bízza. A KEF inkább beszél a jelenségről. Meggyőződése, hogy az együttműködés ilyenkor
alakul ki. Az is sikerként mérhető, hogy hány együttműködés született a KEF ülések hatására. Az
együttműködéséknél nem csak arra kell gondolni, amit az önkormányzat köt egy civil szervezettel,
hanem arra is, amit a civil szervezetek kötnek egymással. A KEF költségvetése körülbelül egy millió
forint. Ebből azért olyan rengeteg programot nem lehet megvalósítani, viszont a KEF üléseket igen.
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Elmondja, hogy sok szervezést igényel például egy rendőrt és egy pszichiátert, vagy egy ügyészt és egy
szociális munkást egy asztalhoz ültetni. A létszámon és az együttműködéseken kívül sikerként méri a
pályázatok elnyerését is. Elmondja, hogy meghívták őket a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumra, ahol kérdezték tőlük, hogy Szekszárdon mitől működik ennyire jól a KEF, mert
szeretnék, ha más városban is ennyire jól működne. Ez is sikerként mérhető. Elmondja még, hogy a
kutatások szerint a prevencióba fektetett összeg ötszörösen térül meg.
Majnay Gábor osztályvezető: Lehet, hogy a képviselő-testület, vagy a bizottság tagjai nem látnak
annyira részletesen bele a KEF működésébe, de ha ezen a fórumon ilyen visszajelzések érkeznek a
témában jártas személyektől, akkor mindenképp el kell ismerni a KEF működését.
Kálóczi Andrea, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Elmondja, hogy nincs főállású dolgozójuk.
Egy jó program megvalósulásához viszont a szellemi befektetés ugyanolyan fontos, mint az anyagi
támogatás.
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Jó lenne, ha más önkormányzatok is ennyire segítenék a
városukban működő KEF-et, mint Szekszárd önkormányzata. Sajnos sok esetben azért nem tud
működni a KEF, mert a szükséges segítséget nem kapja meg az önkormányzattól. Ez alatt nem csak az
anyagi támogatást kell érteni, mert sok helyen az önkormányzat nem biztosítja azt a személyi kört,
akiknek a munkája a működéshez feltétlenül szükséges lenne.
Kálóczi Andrea, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Nagyon fontosnak tartja, hogy a KEF
továbbra is az önkormányzat berkeiben maradjon, olyan értelemben, hogy ne kerüljön ki valamelyik
szervezethez. Ez esetben a koordinálás nem lenne megfelelő.
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 24/2017. (II. 27.) határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkájának tapasztalatairól szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására
elfogadott stratégia eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2016. évi eredményeinek áttekintéséről
(53. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
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Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztésből látszik, hogy a Szekszárdi Ifjúsági
Önkormányzatnak kik a képviselői. Felnőtt koordinátoruk nincs?
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: A Polip Ifjúsági Egyesület dolgozói.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Múlt héten volt az Ifjúsági Érdekegyeztető Tanácsnak a
költségvetéssel kapcsolatos megbeszélése. Ezen a megbeszélésen ott voltak a fiatalok, de lehangoló
volt számára, hogy senki nem fogalmazott meg se kérdést, se véleményt. A Polip Ifjúsági Egyesület
talán segíthetett volna nekik abban, hogy milyen kérdéseket fogalmazzanak meg.
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: A költségvetés azért igen távol áll a fiataloktól. Őket inkább
az érdekelte, hogy a Humán Bizottságnak mekkora lesz a kerete, mert ők ebből a keretből részesülnek
támogatásban.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Arra szeretne még választ kapni, hogy az előterjesztés 10. oldalán
található „GYIÖK” kifejezés mit jelent.
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Gyermek Ifjúsági Önkormányzatok Konzultációjának a
rövidítése.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az előterjesztésben található információ a kötelező közösségi
munkát végző középiskolásokról is. Elmondja, hogy erről a témáról folyamatosan tájékozódik, és
megállapítható, hogy nagyon jó a tapasztalat, nagyon érdeklődőek a diákok, és szívesen teljesítik
azokat a feladatokat, amiket rájuk bíznak. Úgy gondolja, hogy nagyon jó ötlet volt elindítani ezt a
programot.
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 25/2017. (II. 27.) határozata
az Ifjúsági Koncepció 2016. évi eredményeinek áttekintéséről szóló
tájékoztatóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága az Ifjúsági Koncepcióról szóló tájékoztatót a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

10. napirendi pont:
Az Atlétikai Club Szekszárd 2016. évi Sportkeretből kapott támogatási összeg felhasználásának és
elszámolási határidejének módosítása
(15. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
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Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a kérelem támogatását, tekintettel arra, hogy a bizottság
más esetben is támogatta már az ilyen jellegű kéréseket.
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 26/2017. (II. 27.) határozata
az Atlétikai Club Szekszárd 2016. évi Sportkeretből kapott támogatási
összeg felhasználásának és 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 az Atlétikai Sport Club Szekszárd egyesület kérelmére,
hogy a 2016. évi Sportkeretből kapott 50.000-, Ft támogatási
összeget működési költségekre fordítsa.
Határidő:
Felelős:

2017. február 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. hozzájárul, hogy az Atlétikai Club Szekszárd egyesület a 2016. évi
Sportkeretből, a VI/B/365-2/2016. számú szerződésre kapott
50.000-, Ft összeg elszámolási határidejét 2017. március 17-ig
meghosszabbítsa.
Határidő:
Felelős:

2017. február 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

11. napirendi pont:
A Szekszárd Kórház Sportkör 2016. évi Sportkeretből kapott támogatási összeg elszámolásához
kapcsolódó kérelme
(16. 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:
14
0227jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 27/2017. (II. 27.) határozata
a Szekszárd Kórház Sportkör 2016. évi Sportkeretből kapott
támogatási összeg elszámolásához kapcsolódó kérelemről
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 jóváhagyja
a Szekszárd Kórház Sportkör kérelmére a 2016. évi Sportkeret
VI./B/386-2/2016. számú szerződéshez kapcsolódó elszámolásban az
Országos Természetbarát Találkozó részvételi díját.
Határidő:
Felelős:

2017. február 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

12. napirendi pont:
A Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2016. évi munkájának és 2017. évi terveinek áttekintése II.
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Farkas János a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóhelyettese
A Kiemelkedő Művészeti Együttesek vezetői
I.

Szekszárdi Madrigálkórus
Meghívott: Dr. Palkóné Tucsni Katalin elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Madrigálkórus képviselőit. Megkérdezi, hogy
szeretnék-e kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Aradi Zsuzsanna, a Szekszárdi Madrigálkórus képviselője: Az egyesület nevében szeretné
megköszönni a város támogatását. A beszámolót nem szeretné kiegészíteni, de a felmerülő kérdésekre
szívesen válaszolna.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Az egyesület elnöke nem tudott eljönni az
ülésre. A beszámolóból látszik, hogy az egyesület igen színvonalas programokat szervezett az elmúlt
évben. Ha az elnök itt lenne, annyiban egészítené ki a beszámolót, hogy elmondaná, hogy igen komoly
anyagi gondokkal küzdenek. Ha a bizottság által nyújtott támogatás idén nem emelkedik, és
máshonnan sem tudnak további támogatásokat szerezni, akkor komoly veszélybe kerül a karnagy havi
tiszteletdíja. Személyes élményként is megtapasztalta, hogy milyen hihetetlen eseményt valósított
meg az egyesület a karnagy 70 éves születésnapja során. Pécsen rendeződött meg egy olyan
színvonalas meglepetéskoncert, amelynek színvonalát még az államtitkár is elismerte. Öt kortárs
zeneszerző öt szerzeményét komponálták meg. A három kórus ezt az öt számot szeptembertől úgy
gyakorolta, hogy a karnagy nem tudott róla. A kórusok tagjai a Dél-Dunántúl különböző részein laknak,
akik a kötelező heti kettő kóruspróbán kívül még hétfőn és szombaton is külön próbálták Pécsen vagy
Szekszárdon ezeket a számokat. Elmondja, hogy soha nem hallott ilyen fantasztikus előadást, 12
szólammal. Mindenki a legnagyobb elismeréssel beszélt az előadásról.
Botosné Theisz Aranka, a Szekszárdi Madrigálkórus képviselője: Az egyesület idén fesztiválokra,
versenyekre nem tud benevezni, nem tud pályázatokat benyújtani, mert nagyon kevés a meglévő tőke.
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Az elmúlt évben készítettek egy CD-t is, ami szintén sok pénzbe került. Liszt rekviem és Liszt szekszárdi
miséjéről szól a CD. Egy egyedülálló műről van szó, amit Liszt Ferenc férfikarra írt. A rekviemet Jobbágy
Valér írta át vegyes karra. Feltehetőleg más kórusok is fogják majd ezt az átiratot használni.
Aradi Zsuzsanna, a Szekszárdi Madrigálkórus képviselője: A kórus tagjai közül többen már idősebbek,
és így az adó egy százalékára sem számíthatnak tőlük.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Utánpótlásról gondoskodott az egyesület,
most is vannak fiatalok közöttük.
Aradi Zsuzsanna, a Szekszárdi Madrigálkórus képviselője: Ők meg még nem keresnek, ezért nekik
sincs adó egy százalékuk.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Bárdos Kórustalálkozó hol lesz?
Aradi Zsuzsanna, a Szekszárdi Madrigálkórus képviselője: Még nem kaptak értesítést a rendezvényről.
Naszladi Judit, a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes képviselője: Ebben az évben nem
kerül megrendezésre.
Aradi Zsuzsanna, a Szekszárdi Madrigálkórus képviselője: Elmondja még, hogy az egyesületnek
Pünkösd hétfőn lesz egy koncertje.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
II.

Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes
Meghívott: Lemle Zoltán elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes
képviselőjét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Naszladi Judit, a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes képviselője: A beszámolót nem
szeretné kiegészíteni, majd a felmerülő kérdések megválaszolása után szeretne kéréssel fordulni a
bizottsághoz.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Bárdos Lajos Zenei Hetek Nyitóhangversenye hol kerül
megrendezésre?
Naszladi Judit, a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes képviselője: Budapesten.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A reformáció emlékévéhez kapcsolódó debreceni hangversenyről
honnan lehet információt szerezni?
Naszladi Judit, a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes képviselője: Most kaptak róla
értesítést. Berkesi Sándor, nyugdíjas karnagy az egyik szervezője, és Arany János a zenei igazgatója. A
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református egyháznak nyolc egyházkerülete van, a tolna megyeit ők képviselik. Június 2-án, pénteken
utaznak, és szombaton és vasárnap lépnek majd fel a Debreceni Nagytemplomban. Elmondja, hogy
nem mindegyik kórus vállalta a vasárnapi fellépést. Körülbelül 45-50 fővel mennek el a rendezvényre.
Szeretné még megköszönni a várostól kapott támogatást. A munkahelyéből adódóan a Garay János
Gimnáziumban meg tudják szólítani a tehetséges diákokat: egy fiú és négy lány tagja az együttesnek,
akik közül többen Szekszárdon is képzelik majd el jövőjüket, így nemcsak a gimnáziumi éveik alatt
lennének tagjai az együttesnek. Idén is több városból kaptak felkéréseket, amik közül több a
reformációhoz kapcsolódik. Elmondja, hogy március 6-án lesz 50 éve, hogy elhunyt Kodály Zoltán.
Március 12-én lesz a Vármegyeházán a Megyeházi esték sorozata keretében egy hangversenyük,
Kodály Zoltán emlékére. Erre a hangversenyre több kórust is meghívtak, aminek lesznek anyagi
vonzatai. Ezzel kapcsolatban már meg is írták a kérelmüket. Elmondja még, hogy szeretnék
megszólítani az ifjúságot Tolna megyében, ezért szeretnének egy minősítő rendezvényt szervezni a
Babits Mihály Kulturális Központban. Ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban 13 középiskolás és
gyermekkórus vezetője jelzett részvételi szándékot. A szervezésben addig már eljutottak, hogy április
21-re a Kulturális Központ biztosítja a helyszínt. Mivel két nemzetiségi kórus is jelentkezett, ezért
négytagú lesz a zsűri, melynek elnöke egy nyugdíjas karnagy lesz, a többi tagot pedig úgy választották
meg, hogy Szekszárd városához közel lakjanak, hogy ne kelljen sokat utazniuk. Ezzel a rendezvénnyel
kapcsolatosan is nyújtottak már be kérelmet a városhoz. 60.000 forint összegű támogatást
szeretnének, ami magában foglalja a minősítés és az útiköltségek díjait. Ezt a rendezvényt
rendszeresen szeretnék majd Szekszárdon megvalósítani.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Egynapos rendezvényről van szó?
Naszladi Judit, a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes képviselője: Igen, viszont van olyan
együttes Kaposvárról, amelyik jelezte, hogy Szekszárdon szeretnének éjszakázni, azért, hogy
megismerjék a várost. A rendezvény fővédnökségére és a köszöntésre felkérték már a polgármestert.
Kaposvárról, Pécsről, Tolnáról, Bonyhádról és Paksról érkeznek még kórusok.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tájékoztatja az egyesület képviselőjét, hogy a támogatásról csak a
költségvetés elfogadása után dönthet a bizottság. Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
III.

Art Contact Mozgásszínház
Meghívott: Sárvári János elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az Art Contact Mozgásszínház elnökét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Sárvári János, az Art Contact Mozgásszínház elnöke: Az elmúlt év az előzőekhez képest jobb volt az
egyesület számára, de még közel sem annyira, mint amennyire kellene. Úgy érzi, hogy a nehéz
időszaknak vége lesz, mivel sikerült új munkát szereznie, amivel több kötődése lesz Szekszárdhoz, és
aminek köszönhetően nem lesznek nehézségeik a próbák miatt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hogy kerültek a próbák a nagydorogi könyvtárba?
Sárvári János, az Art Contact Mozgásszínház elnöke: A könyvtár volt a régi munkahelye.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány tagja van az egyesületnek?
Sárvári János, az Art Contact Mozgásszínház elnöke: Jelenleg hét, de ketten közülük Budapesten
laknak. Tervezi, hogy toborozni fog tagokat. Dienes Valériát az ősüknek tekintik, ezért születésnapjának
évfordulójára szeretnének valamilyen városi rendezvény keretében fellépni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Most nem lesz kerek évfordulója Dienes Valériának.
Sárvári János, az Art Contact Mozgásszínház elnöke: Ez így igaz, viszont az egyesületüknek igen,
ugyanis idén lesz 30 éves.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A város a rendezvények szervezésekor mindig figyelembe veszi
azokat az együtteseket, amelyeknek kerek évfordulója lesz. Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
IV.

Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület
Meghívott: Jóföldi Gabriella elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület képviselőjét.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Matókné Kapási Júlia, a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület képviselője: Szeretné elmondani, hogy
a „Fölszállott a Páva” versenyen való részvételüknek köszönhetően az elmúlt két évben olyan
lehetőségek nyíltak meg számukra, ami vidéki együttesnek még sosem. A verseny pozitív hatásait még
most is érzik, ígéretek és meghívások újra vannak. Azt még nem tudja, hogy tud-e az egyesület
nagyszabású fesztiválokon való részvételt bevállalni, vagy ilyen fesztivált Szekszárdon megrendezni.
Elmondja, hogy a családok gondolkodásmódja megváltozott, nem tudni, hogy miért íratják be
gyermekeiket az egyesületbe. Legtöbben azért íratják be őket, mert hallják, látják a sikereket, és azt
szeretnék, ha az ő gyermekeik is pillanatok alatt részesülnének a sikerekben.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Könnyebb a helyzet azokkal a családokkal, ahol már a szülő is
táncolt?
Matókné Kapási Júlia, a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület képviselője: Igen, ahol már a szülő is
táncolt vagy énekelt, sokkal könnyebb. Örül annak, hogy sok olyan gyermek tagja az egyesületnek,
akinek már valamelyik szülője is az volt. A 280 gyermekből 46-nak táncolt valamelyik szülője.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi okozza az egyesületnél a bizonytalanságot?
Matókné Kapási Júlia, a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület képviselője: Nem tudja megrendezni
Szekszárdon a fesztiválokat, mert más városok azonnal jelzik rendezési szándékukat, amire neki már
nincs lehetősége, mert nem tagja az elnökségnek. A városok érdekeltek a rendezvények
megszervezésében, mert ezek felélénkítik a gazdaságot. A Szekszárdi Néptáncfesztivál 2018-ban lesz
50 éves. A polgármesterrel már egyeztetett arról, hogy ezt a jubileumi évet egy szép rendezvény
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keretein belül kellene megünnepelni. Ez az egyetlen olyan rendezvény, amit biztosan meg tudnának
tartani, mivel ezt ők hozták létre. A szüreti napi fesztivált még meg lehet ezen kívül tartani.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az ösztöndíj-program mit jelent pontosan?
Matókné Kapási Júlia, a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület képviselője: Egy szülő, Falusi Attila
találta ki ezt a programot, mivel több olyan tagja is van az egyesületnek, akinek a családja a havi 4.000
forintos tagdíjat is nehezen tudja kifizetni. Ez a program már négy éve megy. Attila keresett hat-nyolc
vállalkozót, akik vállalták, hogy támogatják az egyesületet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A vállalkozók családtagok?
Matókné Kapási Júlia, a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület képviselője: Van olyan vállalkozó, aki
szülő, de van olyan is, aki nem. Az összegyűlt összeget külön kezeli az egyesület, mindig vezetik, hogy
melyik gyermek mekkora összeget kapott. Elmondja, hogy nemcsak a szociális helyzet a kiválasztási
tényező. Szükséges az is, hogy a hátrányosabb helyzetben levő gyermeknek nagy szorgalma is legyen,
és mutasson példaértékű munkát. Jelenleg négy gyermek tagja a programnak. Közülük az egyik olyan
családnak a tagja, ahol öt gyermek is táncol. A másik gyermek esetében a nagyszülő fizette a tagsági
díjat, aki innentől már nem képes rá. A harmadik ösztöndíjas vidéken lakik, de szorgalomból az
előképző csoportban két évig asszisztens volt teljesen ingyen és bérmentve. Ez azt jelenti, hogy minden
táncórára bejárt és tanulta az oktatói szakmát, az idei évtől pedig már egy csoportot is rábíztak.
Szeptembertől pedig remélhetőleg a Táncművészeti Főiskolán fog tanulni. Elmondja, hogy olyan eset
még nem volt, hogy elfogyott volna az alap. Minden év végén, decemberben már elkészítik az
ösztöndíjas szerződéseket.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
V.

Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület
Meghívott: Huszár Krisztina elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület
elnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Huszár Krisztina, a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület elnöke: A beszámolót
nem szeretné kiegészíteni. Elmondja, hogy az egyesület sajnos gondokkal küszködik, mind a szülők,
mind a gyermekek vonatkozásában. Úgy gondolja, hogy szükség lenne egy közös összefogásra azért,
hogy a kiemelkedő címet még inkább elfogadhatóvá tegyék a városban, vagy pedig azért, hogy több
utánpótláshoz jussanak. A költségeik sajnos nem csökkennek, sőt, egyre inkább nőnek. A Babits Mihály
Kulturális Központot még nem merte lefoglalni az évzáró nagyműsorra, mert nem tudja, hogy lesz-e rá
fedezete. Hiányolja, hogy nincs lehetőségük pályázatok benyújtására. Szponzorálási lehetőségük sincs,
mert ahhoz relatíve kicsi az egyesület. Ez viszont egy ördögi kör, mert e nélkül sosem lesznek
nagyobbak. Az egyesületük országos szinten nagyon jónak tekinthető, országos bajnokságot többször
nyertek már, most pedig már az új sportágban, a sportaerobikban is számolnak velük. A megyében
elsőként indulva egyből megnyerték ebben a kategóriában is az első versenyüket. A gyermekek nagyon
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élvezik ezt a sportágat is. Körülbelül 80 gyermek tagja az egyesületnek. Sajnos már van olyan szülő is,
aki nem tudja megengedni magának, hogy fizesse a tagdíjat, ezért kiveszi a gyermekét az egyesületből.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A sportaerobik azáltal, hogy diákolimpiai versenyszám lett, nem lett
vonzóbb?
Huszár Krisztina, a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület elnöke: El tudtak indítani
egy új kiscsoportot, de a szülők nem hozzák rendszeresen a gyermekeket, de azt szeretnék, hogy
másnap már országos bajnokságot nyerjenek. Az egész napos iskola bevezetése nagy hátrányt jelent
az egyesületnek. A szülő is inkább az iskolában meghirdetett szakkörökre íratja be a gyermekét. Ők
viszont az iskolákban nem tudnak ilyen jellegű foglalkozásokat meghirdetni, mert ott nincsenek meg a
szükséges tárgyi feltételek. Azért is fizetnek inkább többet bérleti díjra, mert magasabb szinten
szeretnék művelni tevékenységüket. A szülők által befizetett tagdíjakból körülbelül az egyesület
számláit tudja kifizetni. Ezért is lenne nagy szükségük a segítségre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mennyire verseny- és teljesítményorientált az egyesület?
Huszár Krisztina, a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület elnöke: A gyermekeken
nagyon látja, hogy ott van bennük a kihívás. Véleménye szerint ezt a sportot csak így lehet űzni. Kevés
olyan gyermek van, aki azt mondja, hogy nem szeretne színpadra lépni, és csak mozogni járna inkább.
Más a helyzet az óvodásokkal, mert ők még a játék öröméért jönnek. Persze a kisebb korosztályok
esetében nincs is annyi versenylehetőség, mint a nagyobbaknál.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Azt kérdezi az egyesület elnökétől, hogy van-e segítsége.
Huszár Krisztina, a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület elnöke: A munka nagy
részét egyedül végzi, időnként akad segítsége.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
VI.

Szekszárdi Junior Stars
Meghívott: Cseke Gábor elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Junior Stars elnökét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Cseke Gábor, a Szekszárdi Junior Stars elnöke: Elmondja, hogy az egyesületnek nincsenek olyan jellegű
problémáik, mint a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesületnek. Az ő problémáik
inkább abban gyökereznek, hogy ápolniuk kell a hangszereiket. Erre megy el a pénzügyi forrásuk nagy
része. Örül annak, hogy egyre több olyan tagja van az egyesületnek, aki a saját hangszerén játszik.
Évente két koncertet szoktak vállalni, de tavaly csak egyet sikerült teljesíteniük. A Pünkösdi Fesztiválon
való fellépést nem tudták teljesíteni. Elmondja, hogy ennek az az oka, hogy évek óta nagyon későn
érkezik a felkérés, és így nehéz megszervezni a rendezvényen való fellépést. A tavalyi évben ráadásul
konkrét időpont lett meghatározva a felkérésben a fellépésre, ami sajnos nem volt jó az egyesület
20
0227jkv

tagjainak. Ha a dobosuknak nem jó az időpont, akkor kénytelenek lemondani a fellépést, mivel csak
egy dobosuk van, és dob nélkül nem szólna jól a koncert.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Vannak olyan tagok is, akik az Ifjúsági Fúvószenekarnak is tagjai?
Cseke Gábor, a Szekszárdi Junior Stars elnöke: Igen, vannak átfedések. Az Ifjúsági Fúvószenekarból
kerülnek át hozzájuk többen is, viszont nekik mindig nagyon sok tanulnivalójuk van. Örül annak, hogy
egyre több tagja van az egyesületnek, egyre több a harsonán és trombitán játszók száma. Ez által egyre
jobban újítják a repertoárt is. A probléma az, hogy dobostól sajnos csak egy van.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
VII.

Szekszárdi Gitár Egyesület
Meghívott: Csele Lajos elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Gitár Egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Csele Lajos, a Szekszárdi Gitár Egyesület elnöke: Elmondja, hogy a tavalyi évben 21 koncertjük volt,
ebből 13 Tolna megyében. Szeretné kiemelni a Magházat. Ez egy fantasztikus létesítmény. Akkora
sikert értek el, hogy visszahívták őket oda. Az Ördögkatlan Fesztiválon is nagy sikerük volt. Verses-zenés
estet játszottak Győrben, valamint Budapestre is sikerült eljutniuk. Innen is kaptak visszahívást, amit
márciusban fognak teljesíteni. Külföldön is felléptek, mégpedig Kárpátalján. Itt öt nap alatt öt koncertet
adtak. Felléptek három református templomban, valamint egy sportpályán is, ahol 1.500-2.000 ember
volt, és ahol az egyesület volt a főműsor. Elmondja, hogy a koncert körút szervezői nagyon színvonalas
munkát végeztek. Felléptek Huszt városában is, egy katolikus templomban, ami tele volt a műsoruk
alatt. Megrendezték a Kilencedik Borok és Húrok Fesztivált is. Elmondja, hogy az idén is szeretnék
megszervezni ezt a rendezvényt, de sajnos felmerültek problémák. Ez a fesztivál három lábon áll: az
állami támogatás mellett, amit az NKA nyújt, Szekszárd város és a Tolna Megyei Önkormányzat is
támogatta eddig őket, valamint még a helyi vállalkozók is. A vállalkozóknál cserébe koncerteket szoktak
adni. Az idei évtől az NKA nem finanszírozza tovább a fesztivált. Így ezt a forrást máshonnan kell
pótolniuk, ami nem lesz egyszerű.
Matókné Kapási Júlia, a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület képviselője: Eddig mekkora összeggel
támogatta a rendezvényt?
Csele Lajos, a Szekszárdi Gitár Egyesület elnöke: 300.000 forinttal. Ez a költségek egyharmadát jelenti.
Elmondja, hogy az NKA 2016-ban már a Béla téri koncertsorozatukat sem támogatta. Az volt az indok
a részükről, hogy most már csak egy egyesületet támogatnak Tolna megyében.
dr. Máté István bizottsági tag: Részt vett a Kilencedik Borok és Húrok Fesztiválon, amit nagyon
színvonalasnak talált.
Csele Lajos, a Szekszárdi Gitár Egyesület elnöke: Talán az lehet a probléma, hogy az NKA a
minisztérium fennhatósága alá került, amely kissé átszervezte.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy a bizottság tartson öt perc szünetet.
A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
A bizottság 10 óra 21 perctől 10 óra 26 percig szünetet tartott, majd 10 óra 26 perckor folytatta
munkáját. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
VIII.

Szekszárdi Kamarazenekar
Meghívott: Borsiczky Iván elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Kamarazenekar elnökét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Borsiczky Iván, a Szekszárdi Kamarazenekar elnöke: Szeretné megköszönni a város által nyújtott
támogatást. Nagyon örül annak, hogy a támogatás összege az elmúlt évekhez képest emelkedett.
Elmondja, hogy a zenekar 25%-a már fiatal. Sajnos kevés a vonósuk, ami arra vezethető vissza, hogy a
zeneiskola inkább a fúvósokra épül. Mivel kevés a vonós, így az utánpótlás is gyenge. Bőgősük
egyáltalán nincs, ha szükségük van rá, akkor Pécsről kapnak segítséget. Az utóbbi években közösen is
fel szoktak lépni a Madrigálkórussal. A Babits Mihály Kulturális Központ az elmúlt két évben írásban is
kérte az egyesülettől a terveiket. Mindkétszer leadták terveiket, de mégsem kerültek be a Pünkösdi
programba. Ezt egy kicsit nehezményezi. Azért, hogy egyéb bevételeik is legyenek a várostól kapott
támogatás mellett, rendszeresen nyújtanak be pályázatokat, amin nyerni szokták, de utána mégis
sorba kell, hogy álljanak. Elmondja, hogy az NKA-tól ők sem kapnak pénzt.
dr. Máté István bizottsági tag: A Kamarazenekar koncertjein részt szokott venni. Régebben látott egy
paksi elsőhegedűst is. Azt szeretné kérdezni, hogy mi lett vele?
Borsiczky Iván, a Szekszárdi Kamarazenekar elnöke: Pakson alapított egy kvartettet.
dr. Máté István bizottsági tag: Pedig nagyon jól együtt tudott működni a többiekkel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
IX.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar Egyesület
Meghívott: Baumann Péter elnök
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar
Egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Baumann Péter, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar Egyesület elnöke: Először is
szeretné megköszönni a várostól kapott támogatást. Azt szeretné kérni, hogy 2017-ben is támogassa
a város a zenekart, mert a város támogatása nélkül egészen biztos, hogy nem tudna működni az
egyesület. A beszámolót nem kívánja kiegészíteni, tekintettel arra, hogy elég részletesen leírta, hogy
milyen fellépéseik voltak 2016-ban, és hogy milyen fellépéseket terveznek az idei évben. A
beszámolóból észrevehető, hogy a zenekar szinte minden évben ugyanott lép fel, és csak egy-két új
fellépés jön ezekhez hozzá. Körülbelül 12-14 fellépésük van egy évben. A fellépéseket most már az új
karnagyukkal teljesítik, hiszen 2015-ben Kovács Zsolt karnagy befejezte tevékenységét az egyesületnél.
Az új karnagynak hála vadonatúj számokat tanulnak meg minden koncertjükre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Honnan jött az új karnagy?
Baumann Péter, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar Egyesület elnöke: Amikor
Bátaszéken tanított a zeneiskolában, akkor Szekszárdon lakott. Most Tolnán lakik és ott is tanít.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hogy áll az egyesület a fiatalítással?
Baumann Péter, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar Egyesület elnöke: A fiatalítás
fontos, de mióta a korábbi karnagy elment, azóta igen nehéz. Ugyanis a karnagy távozásával sok fiatal
tag is elment az egyesülettől.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Kiemelkedő Művészeti Együttesek vezetőinek meghallgatását
követően javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 28/2017. (II. 27.) határozata
a Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2016. évi munkájának és 2017.
évi terveinek áttekintéséről II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 8.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. köszönetét és elismerését fejezi ki a
-

Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes
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Art Contact Mozgásszínház
Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület
Szekszárdi Junior Stars
Szekszárdi Gitár Egyesület
Szekszárdi Kamarazenekar
Szekszárdi Madrigálkórus
Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület
Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvúszenekar
Egyesület

Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2016. évben nyújtott
művészeti,közösségépítő
tevékenységéért,
a
városi
nagyrendezvényeken történt fellépéseikért, az önállóan szervezett
művészeti rendezvényekért.
Határidő:
Felelős:

2017. február 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. a jövőben is Szekszárd kulturális, művészeti élete nélkülözhetetlen
szereplőiként tartja számon a felsorolt Kiemelkedő Művészeti
Együtteseket, esetükben jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú
Város Kiemelkedő Művészeti Együttese státuszt.
Határidő:
Felelős:

2017. február 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. kéri, hogy a Kiemelkedő Művészeti Együttesek a „kiemelkedő
művészeti együttes” státusz évenkénti megvédése érdekében a
jóváhagyott szempontokat tartsák be és e szempontok szerint
készítsék el évente a szakmai és pénzügyi beszámolót elektronikus
formában is, melyet a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályára kell
benyújtani a megadott határidőre. Egyben felhívja az együttesek
vezetőit az önkéntes munka nyilvántartására is.
Határidő:
Felelős:

2017. február 27.
Kiemelkedő Művészeti Együttesek vezetői
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság
elnöke

4. felhívja a Kiemelkedő Művészeti Együtteseket a közművelődési
adatszolgáltatási kötelezettségük (a 288/2009. (XII.15.) számú
Kormányrendelet
értelmében
kötelező
statisztikai
adatszolgáltatás)
teljesítésére,
valamint
a
jogszabályi
megfelelőség folyamatos fenntartására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 1.
Kiemelkedő Művészeti Együttesek vezetői
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság
elnöke
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5. felhívja a Kiemelkedő Művészeti Együtteseket, hogy a városi
virtuális eseménynaptár készítését, aktualitását segítsék elő azzal,
hogy a város felé nyitott rendezvényeikről, programjaikról
mindenkor
küldjék
meg
az
információkat
az
info@szekszardagora.hu e-mail címre.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Kiemelkedő Művészeti Együttesek vezetői
Dr. Molnár Kata jegyző

6. kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal a város honlapjáról
folyamatosan tegye elérhetővé a Kiemelkedő Művészeti
Együttesek honlapjait, és rendszeresen jelenítse meg a honlapon
az általuk leadott rendezvényeket, információkat.
Határidő:
Felelős:

2017. február 27. és folyamatos
Dr. Molnár Kata jegyző

7. felhívja a Kiemelkedő Művészeti Együtteseket, hogy éljenek a
mindenkori hazai és uniós szakmai és működési pályázati
lehetőségekkel.
Határidő:
Felelős:

2017. február 27. és folyamatos
Kiemelkedő Művészeti Együttesek vezetői

13. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről
(37. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Úgy gondolja, hogy ismét kellene majd egy felhívást közzétenni a
Szekszárdi Vasárnapban a lakosokhoz és a civil szervezetekhez.
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 29/2017. (II. 27.) határozata
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a „Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság
2016. évi tevékenységéről” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

14. napirendi pont:
Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ 2016. évi munkájáról és 2017. évi terveiről
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Farkas János igazgatóhelyettes
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: 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 30/2017. (II. 27.) határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ 2016. évi munkájáról és 2017. évi
terveiről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 8.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. köszönetét fejezi ki Farkas János igazgatóhelyettesnek és a Babits
Mihály Kulturális Központ dolgozóinak a 2016. évben végzett
színvonalas munkáért, különös tekintettel az igazgató távozását
követő időszakban megnövekedett feladatokra.
Határidő:
Felelős:

2017. február 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. jóváhagyja Babits Mihály Kulturális Központ 2016. évi munkájáról
szóló beszámolót és a 2017. évi munkatervét.
Határidő:
Felelős:

2017. február 27.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. kéri, hogy a Kiemelkedő Művészeti Együttesek városi
nagyrendezvényeken történő fellépéseit a Babits Mihály Kulturális
Központ a jövőben is segítse elő és az ingyenes fellépéseikről a
továbbiakban is vezessen külön kimutatást és arról tájékoztassa év
végén a Humán Osztályt.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Farkas János igazgatóhelyettes
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4. kéri, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ a továbbiakban is
vezessen nyilvántartást a teljes év folyamán az intézmény tereit
térítésmentesen használó civil szervezetekről és intézményekről,
valamint szervezetenkénti kimutatásban forintosítsa a
természetben általuk nyújtott ingyenes szolgáltatások becsült
értékét.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Farkas János igazgatóhelyettes

5. felhívja a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóját, hogy az
AGÓRA Program által megkövetelt területi közművelődési szakmai
szolgáltatásokra és a közösségfejlesztésre fordítson fokozott
figyelmet, valamint a Minőségi kultúra irányába mutató
eredmények megtartásában működjön együtt a Polgármesteri
Hivatallal és a társintézményekkel.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Farkas János igazgatóhelyettes
Dr. Molnár Kata jegyző

További napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 10 óra 56 perckor berekeszti.
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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