SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
OKTATÁS, SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/6-14/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottságának 2020. október 26. (hétfőn) napján 15 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Murvai Árpád elnök;
Faragó Zsolt elnökhelyettes;
Zaják Rita képviselő, bizottsági tag;
Csötönyi László képviselő, bizottsági tag;
Nyerges Tibor külső bizottsági tag;
Kizakisz Georgiosz Román külső bizottsági tag;
Mácsik Henrietta külső bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető;
dr. Horváth Annamária oktatási referens;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető (a jegyző megbízásából);
Murvai Árpád elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 15 órakor megnyitja.
Murvai Árpád elnök: Köszönti a megjelenteket az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság mai
ülésén. A kiküldött meghívón három napirendi pont szerepel, kettő a nyilvános ülés, egy pedig
a zárt ülés napirendjén. Megkérdezi, hogy van-e valakinek további napirendi pont javaslata.
Majnay Gábor osztályvezető: A második napirendi pontnál, a pályázatoknál lenne majd egy
kiegészítése.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Jelzi, hogy a Tolna Megyei Diáksport Tanács
benyújtott egy kérelmet a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsághoz (a továbbiakban: GVB),
a városi sportcsarnok térítésmentes használatával kapcsolatban. A GVB elé nem terjesztették
még be a kérelmet, tekintettel arra, hogy elnök úr jelezte, hogy szeretné, ha a szakbizottság
véleményezné az ilyen jellegű kérelmeket.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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Murvai Árpád elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a Sport Keretre (Működésű célú) beérkezett pályázatok elbírálására
(53. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(242. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
A Tolna Megyei Diáksport Tanács kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpás elnök
ZÁRT ÜLÉS:
4. napirendi pont:
Javaslat a „Tanulj, hogy boldogulj!” ösztöndíj odaítélésére
(48. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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1. napirendi pont:
Javaslat a Sport Keretre (Működésű célú) beérkezett pályázatok elbírálására
(53. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi Majnay Gábor
osztályvezető urat, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Majnay Gábor osztályvezető: Elmondja, hogy határidőre beérkeztek a pályázatok, de sor
került hiánypótlásra is, főleg a bírósági bejegyzés kapcsán. Nagyon sok egyesületnél volt
szükség hiánypótlásra, de szerencsére ezt telefonon és emailen keresztül tudták minél előbb
orvosolni.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni azt a munkát, amit a hivatal végzett a pályázatokkal
kapcsolatban. Az Agenta Girls Szekszárdi Football Club Kft-nek nem javasol támogatást. A
bizottság nem nyújthat működési támogatást a működési forma miatt. Az Alisca Nyilai Íjász
Egyesületnek 400.000 forintot javasol.
Zaják Rita bizottsági tag: Az első kérelem esetében a TAO pénzt ugyanúgy megkapják. A lány
focira ugyanúgy jár a TAO.
Kizakisz Georgiosz Román bizottsági tag: A látvány-csapatsportok kapnak TAO pénzt.
Majnay Gábor osztályvezető: Úgy tudja, hogy nem kaphatnak támogatást a bizottsági
keretből.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Véleménye szerint kft-nek nem adhat a bizottság támogatást.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ha a bizottság szeretné támogatni őket, akkor
véleménye szerint azt az összeget, amit nyújtani szeretne a bizottság, át kellene csoportosítani
a tartalék keretre. A tartalék keretből nyújtható támogatás.
Zaják Rita bizottsági tag: Nagyon sikeres, ügyes lányokról van szó.
Csötönyi László bizottsági tag: Az UFC a társaság alapítója. Mint alapító, az UFC kaphat TAOt, abból pedig támogathatja őket.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Ez tiszta sor, ezzel kapcsolatban nincs vita.
Murvai Árpád elnök: Az Alisca Taekwondo Klubnak 1.160.000 forintot, a Dynamic Triatlon
Clubnak 400.000 forintot, a Fáklya Sportegyesület Szekszárdnak 300.000 forintot, a Fehérlófia
Sportegyesületnek 450.000 forintot, a Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárdnak 500.000
forintot, a FITT Anyuka Boldog Baba Sportegyesületnek 700.000 forintot, a FITT Lesz
Sportegyesületnek 400.000 forintot javasol.
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Faragó Zsolt elnökhelyettes: Ez utóbbi elég kérdőjeles volt számára. Nem tudja, hogy jelen
esetben van-e működési költség, mert az egyesület képviselője a legutóbbi beszámoló során
azt mondta, hogy leálltak. Bérleti díjra és fűtésre kérték a támogatást, de jelen esetben ott
nincs mit fizetni, hiszen az új helyen még nem nyitottak meg.
Csötönyi László bizottsági tag: De már működik.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: A tulajdonos elmondása szerint fizeti a bérleti díjat, de még nem
nyitottak meg.
Csötönyi László bizottsági tag: Megnyitottak. Ha jól tudja, két termet használnak.
Murvai Árpád elnök: A Gemenc Hőlégballon Sportegyesületnek 350.000 forintot, a Gemenc
Judo Klub Egyesületnek 800.000 forintot, a Gemenc Motoros Egyesületnek 300.000 forintot,
a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesületnek 250.000 forintot, a Gyermek Kosárlabda
Sportegyesület Szekszárdnak 700.000 forintot, a Hikari Aikido Egyesületnek 400.000 forintot,
az Iberican Táncegyesületnek 360.000 forintot, az Ippon Karate és Íjász Egyesületnek 200.000
forintot javasol. A Libelle Német Játszóház Egyesület gondolkodást okozott számára, mert
sajnos nincs beszámolója a cégbíróságnál.
Majnay Gábor osztályvezető: Jelzi, hogy már megvan a beszámoló.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Javasolja, hogy menjenek tovább a javasolt összegekkel, és erre
az egyesületre térjenek vissza, ha a főösszeg meglesz.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Murvai Árpád elnök: A Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárdnak 350.000
forintot javasol. A Maori Team Egyesület támogatását nem javasolja. A Sportélmény
Alapítványnak 250.000 forintot, a Spurkerék Modellező Sportegyesületnek 800.000 forintot
javasol. A Szekszárdi Asztalitenisz Club támogatását nem javasolja.
Zaják Rita bizottsági tag: Ők miért nem kapnak támogatást?
Murvai Árpád elnök: Mert úgy tudja, hogy nem működnek.
Kizakisz Georgiosz Román bizottsági tag: Elmondja, hogy van két NB1-es csapatuk, meg van
egy extraligás csapatuk is idegenlégiós játékosokkal.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Hány fővel működnek?
Kizakisz Georgiosz Román bizottsági tag: Az NB1-es csapatban hat játékos van.
Murvai Árpád elnök: Javasolja, hogy a bizottság ne javasoljon támogatást, de hallgassa meg
az egyesület képviselőjét. Ha a meghallgatás végén úgy dönt a bizottság, hogy tudja támogatni
az egyesületet, akkor a bizottság tartalék keretének terhére ezt meg tudják tenni.
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A bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
Murvai Árpád elnök: A Szekszárd Kórház Sportkörnek 750.000 forintot, a Szekszárdi Városi
Lövészklubnak 400.000 forintot javasol azzal a megkötéssel, hogy az egyesület számára
megítélt támogatási összeg átutalására az egyesület és a Csapó Dániel Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium között megkötött együttműködési
megállapodás hatályba lépését követően kerüljön sor. A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda
Clubnak 2.000.000 forintot, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesületnek 1.500.000 forintot, a
Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesületnek 500.000 forintot, a Szekszárdi Mozgásművészeti
Stúdió Közhasznú Egyesületnek 200.000 forintot, a Szekszárdi Rádió Klubnak 500.000 forintot,
a Szekszárdi Sportközpont Nkft. Atlétikai szakosztályának 1.800.000 forintot, a Szekszárdi
Sportközpont Nkft. Úszó szakosztályának 1.000.000 forintot, a Szekszárdi Sportközpont Nkft.
Vízilabda szakosztályának 750.000 forintot, a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesületnek
650.000 forintot, a Szekszárdi Terepesek Klubja Egyesületnek 500.000 forintot, a Szekszárdi
Utánpótlásnevelő Football Clubnak 1.000.000 forintot javasol, valamint javasolja, hogy a
bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályát, hogy a Szekszárdi
Utánpótlásnevelő Football Club szakmai és szervezeti munkájáról történő beszámolás
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. A Szenior Atlétikai Club Szekszárdnak
600.000 forintot, a Tolna Megyei Szabadidős Sportegyesületnek 200.000 forintot, a Tolnai
Tájak Íjász Közhasznú Egyesületnek 500.000 forintot, az „Unio Boksz Team” Ökölvívó
Utánpótlást Nevelő Boksz Clubnak 1.200.000 forintot javasol azzal a kikötéssel, hogy a kapott
támogatási összeg csak utánpótlás-neveléssel kapcsolatos működési költségekre használható
fel. A Vespa Club Alisca Sportegyesületnek nem javasol támogatást, tekintettel arra, hogy egy
új egyesületről van szó, amelynek nincs meg az egyéves fennállása. A Yorgos Asztalitenisz
Sportegyesületnek 500.000 forintot javasol. A Libelle Német Játszóház Egyesület tavaly 50.000
forint összegű támogatásban részesült, idén 72.000 forintra pályázik. Javasolja a 72.000 forint
összegű támogatás megítélését.
Majnay Gábor osztályvezető: Az ülés elején jelezte, hogy ennek a napirendi pontnak a
keretében kellene dönteni a Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület
támogatási kérelméről. A bírósági bejegyzés alapján sportegyesületről van szó. Biciklitúrákat
és rendezvényeket szoktak szervezni, de működtetnek egy karate szakosztályt is, ahol
hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoznak. 250.000 forintot kért az egyesület a Civil
Keretre benyújtott pályázatában.
Csötönyi László bizottsági tag: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság viszont
átirányította ehhez a bizottsághoz.
Murvai Árpád elnök: 300.000 forintos támogatást javasolna.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Jelzi, hogy több olyan egyesület is van, amelyik
kevesebb összegre pályázott, mint amit a bizottság megítélt neki. Nem tudja, hogy a pályázók
el tudnak-e majd számolni a nagyobb összegű támogatással.
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Csötönyi László bizottsági tag: Jogosnak tartja a jogi és bizottsági referens felvetését. A múlt
heti bizottsági ülésén is volt olyan egyesület, aki jelezte a beszámolója során, hogy azért
igényelt akkora összegű támogatást, mert azzal az összeggel tud elszámolni.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Lehet, hogy ez még vissza fog kerülni a
bizottság elé, ha nem tudnak elszámolni a nagyobb összeggel.
Murvai Árpád elnök: El fognak számolni az egyesületek a nagyobb összeggel.
Zaják Rita bizottsági tag: Csak működési költséget számolhatnak el?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Igen.
Zaják Rita bizottsági tag: Ez azért így korlátosabb.
Majnay Gábor osztályvezető: Azoknak az egyesületeknek, akik több támogatást kapnak, mint
amire pályáztak, újból kiküldik a táblázatukat, hogy töltsék ki a kapott többlettámogatásnak
megfelelően.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ha nem tud vele elszámolni, arról a hivatal
tájékoztatni fogja a bizottságot.
Majnay Gábor osztályvezető: A javaslatokat összesítve még marad a bizottsági kereten forrás.
Ő ezt az összeget egyelőre a kereten hagyná, és nem csoportosítaná át a tartalék keretre.
Murvai Árpád elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. a 2020. évi Sport Keret (működési célú ) terhére az előbb ismertetett javaslatok szerint
nyújtson támogatás;
2. a Szekszárd Asztalitenisz Club támogatásáról az egyesület elnökének meghallgatását
követően határozzon;
3. kérje fel a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát a támogatási összegek
átutalására, azzal, hogy a Szekszárd Városi Lövészklub egyesület számára megítélt
támogatási összeg átutalására az egyesület és a Csapó Dániel Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium között megkötött együttműködési
megállapodás hatályba lépését követően kerüljön sor;
4. javasolja a Közgyűlésnek a Sportélmény Alapítvány 250.000,- Ft értékben történő
támogatását;
5. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatói okiratokat készítse el;
6. hívja fel a polgármestert támogatói okiratok aláírására;
7. hívja fel a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályát, hogy a Szekszárdi Utánpótlásnevelő
Football Club szakmai és szervezeti munkájáról történő beszámolás érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg;
8. a fennmaradó 1.008.000 forintot a Sportkereten tartsa.
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Kizakisz Georgiosz Román bizottsági tag: Jelzi, hogy a szavazásban személyes érintettség
miatt nem kíván részt venni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
(Kizakisz Georgiosz Román a szavazásban nem vesz részt)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 92/2020. (X.26.) határozata
a Sportkeretre (működés célú) benyújtott pályázatok elbírálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet Oktatás, Sport és
Ifjúsági Bizottsága alcím 1.1. alpontja alapján
1. a 2020. évi Sport Keret (működési célú ) terhére a határozat
melléklete szerint nyújt támogatás;
Határidő:
Felelős:

2020. október 26.
Murvai Árpád elnök

2. a Szekszárd Asztalitenisz Club támogatásáról az egyesület
elnökének meghallgatását követően határoz;
Határidő:
Felelős:

2020. november 30.
Murvai Árpád elnök

3. felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát a
támogatási összegek átutalására.
A Szekszárd Városi Lövészklub egyesület számára megítélt
támogatási összeg átutalására az egyesület és a Csapó Dániel
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
között megkötött együttműködési megállapodás hatályba lépését
követően kerül sor.
Határidő:
Felelős:

2020. november 30.
Tamási Anna igazgatóság-vezető

4. javasolja a Közgyűlésnek a Sportélmény Alapítvány 250.000,- Ft
értékben történő támogatását.
Határidő:

2020. október 29.
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Felelős:

Murvai Árpád elnök

5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatói okiratokat a
határozat melléklete szerinti tartalommal és formában készítse el;
Határidő:
Felelős:

2020. október 30.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6. felhívja a polgármestert az 5.) pont alapján elkészített támogatói
okiratok aláírására;
Határidő:
Felelős:

2020. november 15.
Ács Rezső polgármester

7. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályát, hogy a
Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club szakmai és szervezeti
munkájáról történő beszámolás érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg;
Határidő:
Felelős:

2020. november 15.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

8. a fennmaradó 1.008.000 forintot a Sportkereten tartja.
Határidő:
Felelős:

2020. október 29.
Murvai Árpád elnök

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(242. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Jelzi, hogy az igazgatóságvezető asszony szabadságon van. A
módosításra azért van szükség, mert a könyvtárban és a múzeumban a nyugdíjaztatás miatt
változnak a bérköltségek, amelyeket át kell vezetni a rendeletben. Az eredeti költségvetésben
november 30. napjáig lehetett volna a bizottsági kereteket felhasználni. A
rendelettervezetben ez a dátum december 15. napjára lenne meghosszabbítva.
Zaják Rita bizottsági tag: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
részéről érkezett még egy javaslat a költségvetést illetően. Javasolták a GVB-nek, hogy jelölje
meg a költségvetésben, hogy honnét lehet biztosítani a 2,5 millió forintos karácsonyi
csomagot.
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Murvai Árpád elnök: A GVB elnökével egyeztetett a költségvetés módosításáról. Az elnök úr
azt javasolta, hogy a bizottság fogadja el a módosításra vonatkozó javaslatot. Javasolja, hogy
a bizottság a 2020. évi költségvetésről szóló 9/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 93/2020. (X.26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről szóló 9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a 2020. évi költségvetésről szóló 9/2020.
(III.13.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. október 29.
Murvai Árpád elnök

3. napirendi pont:
A Tolna Megyei Diáksport Tanács kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpás elnök
Murvai Árpád elnök: A Tolna Megyei Diáksport Tanács kérelmet nyújtott be a GVB-hez. A
kérelmet a bizottság tagjai is megkapták. A járvány miatt a középiskolákban nem kerülnek
megrendezésre sportrendezvények. A kérelemben szereplő diákolimpia rendezvényt csak a
sportcsarnokban lehetett ezért lebonyolítani. A Tolna Megyei Diáksport Tanács azzal a
kérelemmel fordult a GVB-hez, hogy biztosítsa térítésmentesen a városi sportcsarnok
használatát. Az esemény három óra alatt lezajlott. Javasolja, hogy a bizottság javasolja a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Tolna Megyei
Diáksport Tanács a 2020. október 21. napján megrendezésre kerülő V-VI. korcsoportos fiú
kosárlabda diákolimpia megyei selejtező rendezvénye kapcsán a városi sportcsarnokot
térítésmentesen használja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 94/2020. (X.26.) határozata
a Tolna Megyei Diáksport Tanács kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága javasolja a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságnak, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Tolna Megyei
Diáksport Tanács a 2020. október 21. napján megrendezésre kerülő VVI. korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpia megyei selejtező
rendezvénye kapcsán a városi sportcsarnokot térítésmentesen
használja.
Határidő:
Felelős:

2020. október 26.
Murvai Árpád elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért az elnök a nyilvános ülést 15 óra 37
perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f

Mácsik Henrietta
jegyzőkönyv-hitelesítő

Murvai Árpád
elnök

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Gábor Ferenc
jegyző

dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető
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