SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-21/2011.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2011. december 13-án 8 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı Termében megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Ülés közben érkeztek:

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

Tanácskozási joggal megjelent: Máté Péter képviselı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Orosvári János a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges
Kerékpárosokért Alapítvány kuratóriumi elnöke,
Steig Csaba a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért
Alapítvány alapítója,
Schneider Konrád a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros
Sportegyesület elnöke,
Schneider Gábor a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Sportegyesület
képviseletében,
Halász Gábor az Unio Boksz Team elnöke.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 8 órakor megnyitja.
Majnay Gábor: Kéri, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Pályázat Hátrányos Helyzető
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre” címő, az ülés elıtt kiosztott
írásbeli elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a javasolt elıterjesztést a bizottság 12. napirendi
pontként tárgyalja meg az Egyebek napirendi pontot megelızıen.
A napirenddel kapcsolatos további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
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NAPIREND

1. napirendi pont:
A Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány bemutatkozása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot121 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Orosvári János kuratóriumi elnök
2. napirendi pont:
Javaslat a 2012. évi XXXVIII. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny lebonyolítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
3. napirendi pont:
A Fehérlófia Sportegyesület beszámolója
(írásbeli elıterjesztés, 11elot30 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Bernáth Zsolt elnök
4. napirendi pont:
Az Unio Boksz Team szakmai beszámolója
(írásbeli elıterjesztés, 11elot31 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Halász Gábor elnök
5. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére
(314. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
Javaslat a volt „Szılıhegyi óvoda” épületének bérbeadására
(318. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. évi munkaterve
(311. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (…) önkormányzati
rendelete a 2012. év átmeneti gazdálkodásáról (tervezet)
(327. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
9. napirendi pont:
Javaslat a Mészöly Miklós Emléknap költségeinek támogatására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot132 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
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10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. évi
Munkaterve
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
11. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Léleképítı Alapítvány kérelmére
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Tóth Csaba Attila képviselı
12. napirendi pont:
Pályázat a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
13. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
A Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány bemutatkozása
(írásbeli elıterjesztés, 11elot121 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Orosvári János kuratóriumi elnök
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a megjelenteket. Kéri Orosvári Jánost, a Gemenci Nagydíjért
és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány kuratóriumi elnökét, hogy röviden mutassa be az
Alapítványt.
Orosvári János: Az Alapítvány célja a kerékpáros élet fellendítése Szekszárdon, és ehhez
kapcsolódóan a régióban, a sportág minél szélesebb körben való megismertetése, népszerősítése,
ideértve az utánpótlás nevelést, az amatır és az élsportot, továbbá mindezek szervezett formában
történı támogatását, versenyek rendezését korosztályos és amatır szinten is. Az Alapítvány célja a
Gemenci Nagydíj kerékpárverseny színvonalas megrendezése, az ahhoz szükséges feltételek
megteremtése. Az Alapítvány nem támogathat olyan sportegyesületet, illetve annak sportolóját,
amelynek bármely tagja dopping vétséget követett el. Ez a tiltás a vétség megállapításától 8 évig
érvényes. A cél érdekében az Alapítvány együttmőködik a régióban ilyen célokra alakult más
szervezetekkel, klubokkal, részükre szakmai segítséget nyújt, valamint anyagi lehetıségeihez mérten
tevékenységükkel támogatja azokat. Bemutatja Steig Csabát, az Alapítvány alapítóját, aki az
Alapítványt szakmai tekintetben képviseli.
Ácsné Oláh Gabriella: Pontosan mikor alapították az Alapítványt, és mibıl gazdálkodik?
Orosvári János: 2011. október 10-én jegyezték be az Alapítványt. Egyelıre támogatásokból
szeretnének gazdálkodni. Az Alapítvány mőködése szempontjából a legfontosabb az lenne, hogy
megkapja a Gemenci Nagydíj rendezési jogát. Ezt követıen természetesen a tehetséges kerékpárosokat
is szeretnék támogatni nem csak megyei, hanem országos szinten is, amennyiben erre vonatkozóan az
Alapítvány forrással rendelkezik.
Ácsné Oláh Gabriella: Kik az Alapítvány tagjai?
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Orosvári János: Az Alapítvány három tagból áll: kuratóriumi elnök, Iska Pál fıtitkár, és Lehıc
Szilvia titkár.
Máté Péter: Mivel foglalkozott eddig? Milyen tapasztalata van ezen a területen?
Orosvári János: Sportszervezet és Alapítvány keretein belül még nem dolgozott. Igazából a sport
szeretete vezérelte az Alapítvány létrehozására. A Gemenci Nagydíjon nevelkedett fel, és az elmúlt két
év tapasztalata alapján döntött úgy, hogy a Gemenci Nagydíj szervezésére vonatkozóan Alapítványt
kellene létrehozni.
Máté Péter: Részt vett a Gemenci Nagydíjon szervezıként?
Orosvári János: Nem, csak nézıként vett részt. Az utolsó két év tapasztalata alapján úgy gondolja,
hogy meg kell menteni ezt a versenyt.
8 óra 15 perckor Halmai Gáborné bizottsági tag megérkezik az ülésterembe. A 7 tagú bizottságból 5
tag van jelen.
Máté Péter: Mibıl szeretnék megszervezni ezt a versenyt, mert az elmondása alapján az Alapítvány
pénzügyi forrással nem rendelkezik.
Orosvári János: Jelenleg még nincs az Alapítványnak pénze, de szeretnének pályázni, és próbálnak
támogatásokat szerezni.
Steig Csaba: Orosvári János lelkes szimpatizásként vezeti az Alapítványt, a szakmai részek
tekintetében nyilván nem fog tudni közremőködni. Véleménye szerint nem az a fontos, hogy mibıl
szeretné az Alapítvány ezt a versenyt megszervezni, hanem az, hogy valami újat szeretne csinálni, meg
szeretnék ezt a versenyt újítani. Véleménye szerint a kreativitás az elmúlt két évben egyáltalán nem
látszott a versenyen, a rendezvény színvonala nem volt jó. Persze pénz nélkül nem lehet egy ilyen
versenyt megszervezni, de nem az az elsıdleges céljuk, hogy erre a várostól támogatást kapjanak.
Máté Péter: Mit fog csinálni az Alapítvány, ha a Gemenci Nagydíjat idén nem szervezheti meg?
Orosvári János: Szeretnék az Országos Bajnokságot megszervezni. Ezt a Bajnokságot minden évben
más szervezi, akinek a szakágügyi szövetség pályázat keretében odaítéli. Szeretnék ezt a rendezvényt
2012. június 24-én itt Szekszárdon megrendezni. E tekintetben Törzsök Zsolt a szakági elnök
támogatását fejezte ki az Alapítvány tevékenységével kapcsolatosan, az Országos Bajnokság
megrendezését pedig a két szekszárdi kerékpáros egyesület együttmőködésével támogathatónak tartja.
Máté Péter: Kérdése Steig Csabához: Tud a két kerékpáros egyesület szakmailag együtt dolgozni?
Steig Csaba: Nem tud a két kerékpáros egyesület nevében nyilatkozni. Az Alapítvány nem feltétlenül
azért jött létre, hogy a két kerékpáros egyesület együtt dolgozzon. Az Alapítvány célja, hogy a
tehetséges kerékpárosokat támogassa.
Máté Péter: Azt olvasta az Alapítvány Gemenci Nagydíjjal kapcsolatos levelében, hogy a Gemenci
Nagydíjat a Pünkösdi Fesztivál rendezésével kötnék össze. Ezzel kapcsolatosan az a véleménye, hogy
ez nem megvalósítható, mert a Pünkösdi Fesztiválon egyébként is nagyon sok forgalomi korlátozás
van. A másik, hogy korábban szeretnék megrendezni a háztömb körüli versenyt, és az útvonalát is
megváltoztatnák.
Csillagné Szánthó Polixéna: Kéri, hogy a verseny szakmai megrendezésére most nem térjenek ki.
Halmai Gáborné: Az világos számára, hogy ez egy olyan új kezdeményezés, amely a kerékpáros
sportot kedvelıknek egy új lehetıséget teremt arra, hogy több olyan rendezvény legyen, ahol ık akár
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nézıként akár résztvevıként részt vegyenek. Ezzel kapcsolatosan kérdezi, hogy az Alapítvány milyen
tevékenységgel, marketinggel tudná a kerékpárosokat segíteni?
Orosvári János: Az Alapítvány országos szinten is keresni fogja azokat a tehetséges kerékpárosokat,
akiket támogatással segíteni tud.
Horváth Ferenc: Az új dolgokat és kezdeményezéseket mindig szívesen támogatja, de véleménye
szerint az Alapítvány egyáltalán nincs könnyő helyzetben. Véleménye szerint az Alapítvány
kuratóriumába a szülıket is be kellene vonni. Tapasztalata szerint a szülık bevonásával lehet a legtöbb
támogatót bevonni. Gondoltak-e esetleg arra, hogy az önkormányzatot az Alapítvány kuratóriumába
bevonják? Ezen kívül hajlandóak-e esetleg a verseny megújításán túl a hagyományokhoz is
visszanyúlni? Ha nem kapnak az önkormányzattól támogatást, és a Gemenci Nagydíjat nem
szervezhetik meg, akkor hogyan mőködik tovább az Alapítvány?
Orosvári János: Természetesen az Alapítvány akkor is mőködik tovább. Nem önkormányzati
támogatásért jöttek, hanem azért, hogy versenyt megrendezhesse az Alapítvány. Az önkormányzat
támogatása nélkül is meg tudnák rendezni a versenyt.
Csillagné Szánthó Polixéna: Tekintettel arra, hogy áttértek a Gemenci Nagydíj megszervezésére, a
napirendi pont pedig az Alapítvány bemutatkozásáról szól, kéri a bizottság tagjait, hogy a napirendi
pont tárgyalását zárják le azzal, hogy az Alapítvány bemutatkozását elfogadják.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
189/2011. (XII.13.) HB határozat
A Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges
Kerékpárosokért Alapítvány bemutatkozása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Gemenci
Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért
Közhasznú Alapítvány bemutatkozását megköszöni
és felkéri az Alapítványt, hogy közremőködésével
segítse a városi sportkoncepcióban megfogalmazott
célok megvalósulását.
Határidı: 2011. december 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. napirendi pont:
Javaslat a 2012. évi XXXVIII. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny lebonyolítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna: Felkéri a másik felet is, aki eddig kétszer is megszervezte a Gemenci
Nagydíjat, hogy reagáljon az elhangzottakra. Kérdezi Máté Péter képviselı társát, hogy mit gondol a
verseny elmúlt két évben történı megszervezésérıl, a verseny színvonaláról?
Máté Péter: Bár nem vettek részt a versenyen világbajnokok, de véleménye szerint az a fontos, hogy
az emberek ismerjék azokat, akiknek szurkolnak. Véleményes szerint a verseny jó volt, lehetett volna
nagyobbat is szervezni, de ahhoz sokkal több pénzre lett volna szükség. Úgy gondolja, hogy azt a
kitőzött célt, hogy a kerékpársportot népszerősítsék, így is elérték. Nagyon sok ember vett részt a
rendezvényen.
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8 óra 35 perckor Dr. Horváth Kálmán bizottsági tag megérkezik az ülésterembe. A 7 tagú bizottságból
6 tag van jelen.
Schneider Gábor: Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a sportág versenynaptárának egyeztetésén
mindkét kerékpáros egyesület részt vett. Ezen az egyeztetésen Törzsök Zsolt szakági elnök azt
mondta, hogy szeretne jövı év elején egy kihelyezett elnökségi ülést tartani, amelyre mindkét
kerékpáros egyesületet, és a város vezetését is meghívja. Szó volt arról, hogy az Országos Évadnyitó
Versenyt – amelyet eddig minden évben a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület szervezett
meg – ez évben az Országos Szakági Sportszövetség szervezné meg, és szeretnék, hogy ha szakmailag
a versenyen mindkét kerékpáros sportegyesület részt venne. Az Alapítvány céljai között szerepel,
hogy nem támogatnak olyan egyesületet 8 évig, amelynek a versenyzıje doppingolt. Mindenki döntse
el, hogy a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros SE versenyzıje doppingolt-e vagy sem, ha igen, akkor a
sportegyesület 8 évig ebbıl a támogatási lehetıségbıl ki van zárva, holott ez a versenyzı már nem is
az egyesület tagja.
Steig Csaba: Véleménye szerint minden sportegyesület felelısséggel tartozik a versenyzıjéért, és az
hogy az Alapítvány céljai közé emelte, hogy nem támogat olyan egyesületet, amelynek a versenyzıje
doppingolt, senki számára nem kérdıjelezhetı meg.
Csillagné Szánthó Polixéna: Ez a versenybıl való kizárást is jelenti?
Orosvári János: Nem, ez nem jelenti azt, hogy az egyesület nem indulhat a versenyen, csak
támogatást nem kaphat.
Csillagné Szánthó Polixéna: Sajnálja, hogy két ilyen nagy értékő sportegyesület között – amelyek
ilyen tehetséges és nagy szakmai tudással rendelkezı szakmai vezetıvel rendelkeznek – ilyen
feloldhatatlan ellentét van.
Horváth Ferenc: Elmondja, hogy a Humán Bizottság nagy feladat elıtt áll, hiszen a jövıre
vonatkozóan egy sportágon belül csak egy sportegyesületet kíván támogatni. Erre tekintettel
véleménye szerint célszerő lenne, ha a két egyesület együtt tudna mőködni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a jövı héten lesz egy egyeztetés a
városi nagy rendezvényekkel kapcsolatosan. Ott elı fogja adni azt a lehetıséget is, amelyet az
Alapítvány felvetett, hogy a Gemenci Nagydíjat a Pünkösdi Fesztivállal egy idıben rendeznék meg.
Tekintettel arra, hogy a Gemenci Nagydíj rendezésérıl minden évben januárban szoktak dönteni,
javasolja, hogy a bizottság a rendezvény megszervezésére a januári ülésén térjen vissza.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
190/2011. (XII.13.) HB határozat
A 2012. évi XXXVIII. Gemenci Nagydíj
Nemzetközi Kerékpárverseny lebonyolítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2012. évi
XXXVIII.
Gemenci
Nagydíj
Nemzetközi
Kerékpárverseny lebonyolítására a 2012. januári
ülésén kíván visszatérni.
Határidı: 2011. december 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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3. napirendi pont:
A Fehérlófia Sportegyesület beszámolója
(írásbeli elıterjesztés, 11elot30 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Bernáth Zsolt elnök
Csillagné Szánthó Polixéna: Bár a sportegyesület elnöke az ülésen nem jelent meg, javasolja, hogy a
bizottság fogadja el a Fehérlófia Sportegyesület beszámolóját.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
191/2011. (XII.13.) HB határozat
A Fehérlófia Sportegyesület beszámolója
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Fehérlófia
Sportegyesület
szakmai
beszámolóját
elfogadja.
2. A
bizottság
felkéri
a
Fehérlófia
Sportegyesületet, hogy a jövıre tekintve is
keressen
pályázati
lehetıségeket
mőködésükhöz,
illetve
rendezvényeik
szervezéséhez.
3. A bizottság az egyesület további munkájához
sok sikert kíván.
Határidı: 2011. december 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. napirendi pont:
Az Unio Boksz Team szakmai beszámolója
(írásbeli elıterjesztés, 11elot31 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Halász Gábor elnök
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a megjelenteket. Kérdezi, hogy van-e a sportegyesület
elnökének kiegészíteni valója.
Halász Gábor: Elmondja, hogy rendeztek kettı gálát is a sportcsarnokban, mindkettı teltházas volt.
Jövıre is szeretnék ezt a munkát folytatni.
Csillagné Szánthó Polixéna: A beszámolóban olvasta, hogy a sportegyesületnek 35 tagja van, és
nagyon sok közöttük a hátrányos helyzető gyerek. Kérdezi, hogy mennyire sikerül ezeket a hátrányos
helyzető gyerekeket rendszeres és fegyelmezett munkára rábírni?
Halász Gábor: Úgy gondolja, hogy ezzel nincs probléma. Természetesen mindig vannak gyerekek,
akik nem tudnak beilleszkedni, azok kihullanak a sorból, de a gyerekek nagy részével nincs ilyen
probléma.
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Csillagné Szánthó Polixéna: Milyen hatása van ennek a sportnak a gyerekek tanulmányi
eredményeire?
Halász Gábor: Mindenképpen pozitív hatása van a gyerekekre, az iskolai eredményeik javulnak. Ha
nem is lesz ezekbıl a gyerekekbıl élsportoló, egy olyan rendszert tanulnak a sport által, amely által
jobb ember válik belılük.
Horváth Ferenc: Gratulál Halász Gábornak az eddigi munkájához. Elismeri azt a munkát, amellyel
ezeket a hátrányos helyzető gyerekeket felkarolja, és reméli, hogy ezek a gyerekek késıbb gond nélkül
be tudnak illeszkedni a társadalomba. A sportegyesület által szervezett rendezvényekhez pedig külön
gratulál.
Halmai Gáborné: Mennyire ismert a sportegyesület azok körében, akik támogatók lehetnének?
Halász Gábor: Fıként kisebb cégek, és olyan ismerısök és barátok támogatják a sportegyesületet,
akik ıt is ismerik.
Halmai Gáborné: Azért kérdezte ezt, mert ebben az önkormányzat is segítséget tud nyújtani oly
módon, hogy ezekrıl az eseményekrıl illetve a sportegyesület mőködésérıl a híradásokban
tájékoztatást ad, és ezáltal talán új támogatók is megjelennének.
Csillagné Szánthó Polixéna: Valóban, az önkormányzat segítséget tud nyújtani ebben a Szekszárdi
Vasárnapon keresztül is.
Halász Gábor: Ez nagyon jó lenne. Elıre is megköszöni a segítséget.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
192/2011. (XII.13.) HB határozat
Az Unio Box Team szakmai beszámolója
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága az Unio Box
Team szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A bizottság felkéri az Unio Box Team
egyesületet, hogy a jövıre tekintve is keressen
pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
3. A bizottság az egyesület további munkájához
sok sikert kíván.
Határidı: 2011. december 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
5. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére
(314. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Röviden ismerteti az elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
193/2011. (XII.13.) HB határozat
Javaslat
magasabb
vezetıi
megbízásra
vonatkozó pályázati felhívások közzétételére
(314. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Javaslat magasabb vezetıi
megbízásra vonatkozó pályázati felhívások
közzétételére” címő elıterjesztés határozati
javaslatát.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
6. napirendi pont:
Javaslat a volt „Szılıhegyi óvoda” épületének bérbeadására
(318. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna: Helyesbíteni szeretné az elıterjesztés címét, itt ugyanis nem a
„Szılıhegyi óvoda” bérbe adásáról van szó, hanem az óvoda épületének egy részérıl. Korábban a
könyvtárnak volt ott egy fióktelepe, amely igazából nem nagyon mőködött. A könyvtár ebben az
épületrészben tárolt könyveit egy raktárban helyezték el, és most egy családi napközit szeretnének ott
létrehozni. Az óvoda nagyon örült ennek a kezdeményezésnek. Tekintettel arra, hogy az óvodás korú
gyermekek korhatárát 3 évre csökkentik, az óvodai férıhelyek számát növelni kell, ezért az óvoda
épületében családi napközi létesítését óvatosan kell kezelni. Ezt azonban majd a bérleti szerzıdés
megkötésekor kell szem elıtt tartani, amelyet nem szabad hosszú távra megkötni, hanem csak egy
évre.
9 óra 15 perckor Dr. Hadházy Ákos bizottsági tag megérkezik az ülésterembe. A 7 tagú bizottságból 7
tag van jelen.
Takács Zoltán: Hány gyerek férne el egyébként az épületben?
Csillagné Szánthó Polixéna: Az épületben elférne akár egy nagyobb, 20 fıs óvodai csoport is, de a
családi napközi maximum 5-7 fıs lehet. Javasolja a bizottságnak, hogy a Közgyőlésnek javasolják
elfogadásra az elıterjesztés határozati javaslatát azzal, hogy a köznevelési törvény változására
tekintettel a bizottság javasolja, hogy a bérleti szerzıdés egy évre kerüljön megkötésre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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194/2011. (XII.13.) HB határozat
Javaslat a „Szılıhegyi óvoda” épületrészének
bérbeadására
(318. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Szılıhegyi óvoda”
épületrészének
bérbeadására
vonatkozó
elıterjesztés határozati javaslatát azzal, hogy a
köznevelési törvény változására tekintettel a
bizottság javasolja, hogy a bérleti szerzıdés egy
évre kerüljön megkötésre.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
9 óra 17 perckor Dr. Horváth Kálmán bizottsági tag elhagyja az üléstermet. A 7 tagú bizottságból 6
tag van jelen, a bizottság továbbra is határozatképes.
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. évi munkaterve
(311. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Csillagné Szánthó Polixéna: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
munkatervének elfogadására minden évben sor kerül. Kérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e
valakinek kiegészítı javaslata az elıterjesztésben foglaltakhoz képest.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy vegye fel a
munkatervébe a „Sportfinanszírozás egységes elvének kidolgozása” címő napirendi pontot. Nem tudja,
hogy idıben mikorra lenne célszerő felvenni ezt a napirendi pontot, de a költségvetés tervezése elıtt
mindenképpen célszerő lenne errıl tárgyalni.
Horváth Ferenc: Egyetért a javaslattal. Tekintettel arra, hogy ez a sportegyesületek költségvetését is
érinteni fogja, véleménye szerint a szezon elıtt, azaz június 30. elıtt kellene errıl tárgyalniuk.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért a javaslattal. Javasolja, hogy február hónapra javasolja a
bizottság a Közgyőlésnek az említett napirendi pont felvételét a munkatervbe.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
195/2011. (XII.13.) HB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
2012. évi munkaterve
(311. számú közgyőlési elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
Humán
Bizottsága
a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja Szekszárd
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Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. évi
munkatervét az alábbi kiegészítéssel:
-

A bizottság a Közgyőlésnek február
hónapra a munkatervébe felvételre
javasolja a „Sportfinanszírozás egységes
elvének kidolgozása” címő napirendi
pontot.

Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (…) önkormányzati
rendelete a 2012. év átmeneti gazdálkodásáról (tervezet)
(327. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Ismerteti az elıterjesztést.
Halmai Gáborné: A korábbival ellentétben miért kell most az átmeneti gazdálkodásról rendeletet
alkotni? Hiszen eddig is februárban fogadták el a költségvetést.
Pál József: Azért nem hoztak eddig ilyen rendeletet, mert eddig minden évben a törvény alapján az
elızı évi költségvetéssel idıarányosan az 1/12-ed rész alapján folyt a gazdálkodás. Jelenleg azonban
van az önkormányzatnak kettı olyan függı-áthúzódó projektje, amely indokolttá teszi az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet létrehozását. Az egyik ilyen áthúzódó projekt az AGÓRA, a másik
pedig a Városi Sport- és Szabadidıközpont átalakulása. A Városi Sport- és Szabadidıközpont ugyanis
2011. december 31-ével megszőnik, feladatait pedig a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen
Közhasznú Nonprofit Kft. veszi át.
Halmai Gáborné: Gondolta, hogy ez a két dolog áll a rendelet alkotás hátterében, de a rendelet
tervezetben nem csak ez szerepel. Van a két projekten kívül más is, ami indokolta a rendelet
megalkotását?
Pál József: Nincs. A jogszabály elıírása szerint készítették el a rendelet tervezet, ez a hivatalos forma.
Halmai Gáborné: A rendelet megalkotásának indokait elfogadja, de kéri, hogy ha már ilyen sok
rendkívüli közgyőlés van, akkor a közgyőlésen legyen egy tájékoztatási kötelezettség ilyen horderejő
ügyekben, mint az AGÓRA.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:

196/2011. (XII.13.) HB határozat
A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet
(327. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
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elfogadásra javasolja a 2012. évi
gazdálkodásról szóló rendelet tervezetet.

átmeneti

Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
9. napirendi pont:
Javaslat a Mészöly Miklós Emléknap költségeinek támogatására
(írásbeli elıterjesztés, 11elot132 számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Majnay Gábor: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
197/2011. (XII.13.) HB határozat
A Mészöly Miklós Emléknap költségeinek
támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2012. évi
Mészöly Miklós Emléknap költségeihez
(meghívók nyomdaköltsége, színházi hang- és
fénytechnika) 117.400,- Ft-ot biztosít a
bizottság Tartalék Kerete terhére.
2. A Humán Bizottság felkéri a Polgármesteri
Hivatalt a nyomdai és a színházi számla
kiegyenlítésére.
Határidı: 2011. december 13.
2. pont tekintetében: 2012. január 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Pál József igazgatóság vezetı
10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. évi
Munkaterve
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Majnay Gábor: Ismerteti az elıterjesztést.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a „Sportfinanszírozás egységes elvének kidolgozása” címő
napirendi pontot a bizottság is vegye fel a munkatervébe február hónapra.
Horváth Ferenc: Javasolja, hogy a társasági adó törvény változására tekintettel a „Sportfinanszírozás
egységes elvének kidolgozása” címő napirendi pont elıtt hívják meg a három érintettet – a két
kerékpáros egyesületet, és az Alapítványt – az ülésre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
198/2011. (XII.13.) HB határozat
A Humán Bizottság 2012. évi munkaterve
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2012. évi
munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja.
A munkaterv a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2011. december 13.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna
11. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Léleképítı Alapítvány kérelmére
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Tóth Csaba Attila képviselı
Csillagné Szánthó Polixéna: Tájékoztatja a bizottságot, hogy ezzel a támogatási kérelemmel már
tavaly is találkoztak, csak akkor nem kaptak írásban kérelmet, és részletes költségvetést. Most a
képviselı úr kérelmet nyújtott be, és kéri, hogy a bizottság az Alapítvány Babits Mihály Mővelıdési
Ház és Mővészetek Háza felé fennálló tartozásának rendezésében nyújtson segítséget. A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsághoz is benyújtott az Alapítvány egy kérelmet, de az nem azonos a Humán
Bizottsághoz benyújtott kérelemmel. Javasolja, hogy a bizottság támogassa az Alapítvány kérelmét
138.500,- Ft-tal tekintettel arra, hogy az Alapítvány rendezvényei nagyon népszerőek.
Halmai Gáborné: Az Alapítvány által rendezett rendezvények támogatásával egyetért, azzal viszont
nem, hogy utólagosan támogatnak valamit, amikor minden más egyesülettıl elvárják, hogy elıre
részletes költségvetéssel nyújtsák be kérelmüket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
199/2011. (XII.13.) HB határozat
A Szekszárdi Léleképítı Alapítvány kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Babits
Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
részére, a Szekszárdi Léleképítı Alapítvány
rendezvényeinek megtartásából keletkezett
bérleti díj finanszírozására 138.500 Ft összeget
biztosít a bizottság Tartalék Kerete terhére.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági, Közoktatási és Informatikai
Igazgatóságát. hogy a fentiekben megjelölt
összeget utalja át az intézménynek.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
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12. napirendi pont:
Pályázat a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
200/2011. (XII.13.) HB határozat
Pályázat a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre
(330. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a „Pályázat a Hátrányos
Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre” címő elıterjesztés
határozati javaslatát.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
13. napirendi pont:
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 10 órakor berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogi és bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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