SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
OKTATÁS, SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/6-13/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottságának 2020. október 01. (csütörtök) napján 15 óra 15 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita képviselő, bizottsági tag;
Mácsik Henrietta külső bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető (a jegyző megbízásából);
Murvai Árpád elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 15 óra 15 perckor megnyitja.
Murvai Árpád elnök: Köszönti a megjelenteket az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság mai
ülésén. Szeretné megköszönni a hivatal munkatársainak az előkészítő munkát. Zaják Rita és
Mácsik Henrietta bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ebben az esetben a bizottságnak ügyrendi
szavazást kellene tartania arról, hogy a mai ülésnek ki legyen a jegyzőkönyv-hitelesítője.
Murvai Árpád elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Nyerges Tibort megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyendi javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Murvai Árpád elnök: Megállapítja, hogy a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítői feladatát Nyerges
Tibor látja el. Kettő napirendi pont szerepel a kiküldött meghívótervezeten. A két napirendi
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pont mellé javasolja még felvenni a „Váz-Bau Kupa megrendezésével kapcsolatos kérelem”
tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel együtt, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a
következő napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. évi bizottsági keretének felosztása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
2. napirendi pont:
2020. évi Sportkeret/Működési célú keret pályázati felhívása
(47. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
3. napirendi pont:
A Váz-Bau Kupa megrendezésével kapcsolatos kérelem
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök

1. napirendi pont:
Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. évi bizottsági keretének felosztása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Murvai Árpád elnök: A meghívón szereplő cím egy kicsit megtévesztő lehet, amiért elnézést
kér. Arról kellene most dönteni, hogy a rendelkezésre álló 30 millió forint, amely jóval több,
mint a tavalyi keret, hogyan kerüljön felosztásra. Úgy gondolja, hogy az lenne helyes döntés,
ha képeznének tartalékot. Várja a javaslatokat.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Javasolja, hogy képezzen a bizottság egy ötmillió forintos tartalék
keretet, és a fennmaradó 25 millió forintot ossza ki a bizottság működésre pályázati úton.
Murvai Árpád elnök: Faragó Zsolt elnökhelyettes javaslatát teszi fel szavazásra.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 89/2020. (X.1.) határozata
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. évi bizottsági keretének
felosztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet Oktatás, Sport és
Ifjúsági Bizottság alcím 1.1 alpontja alapján a 2020. évi költségvetésről
szóló 9/2020. (III.13.) önkormányzati rendeletben (1. sz. melléklet)
elkülönített Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsági Keretet az alábbiak
szerint osztja fel:
I. Sportkeret/Működési támogatás

25.000 eFt

II. Tartalék keret

5.000 eFt

Összesen:

30.000 eFt

Határidő:
Felelős:

2020. október 1.
Murvai Árpád elnök

2. napirendi pont:
2020. évi Sportkeret/Működési célú keret pályázati felhívása
(47. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Felkéri az osztályvezető urat, hogy
egészítse ki a kiküldött anyagot.
Majnay Gábor osztályvezető: A kiküldött anyaghoz képest lenne módosító javaslata, amelyről
előzetesen egyeztetett már elnök úrral is. Elmondja, hogy a pályázat valamennyi
sportegyesület számára ki lesz írva. A korábbi években voltak olyan egyesületek, amelyek
automatikusan kaptak működési támogatást. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit
Kft. is tud pályázni a szakosztályaival. Az elnök úr javaslatára a pályázati felhívásnak a 2.2-es
részénél, ahol a sportéletben betöltött szerepet kell ismertetni, a 30 mondatot javasolja 15-re
csökkenteni. A sportolók létszámadatainál a 3.3-as ponthoz hiteles létszámadatot javasol
rögzíteni. A felhívás 4-es pontja a szponzorokra és a tagdíjra vonatkozik. Tekintettel arra, hogy
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működésről van szó, javasolja ennek a pontnak a kivételét. Kivennék továbbá a pályázati
felhívásból a saját forrás összegére vonatkozó részt is.
Murvai Árpád elnök: Erre azért tennének javaslatot, mert az egyesületek a veszélyhelyzet
miatt igen rossz anyagi helyzetbe kerültek.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Hogyan fogják ellenőrizni a létszámot?
Murvai Árpád elnök: Bízik abban, hogy, ha a bizottság hiteles adatot kér, akkor az egyesületek
tényleg hiteles adatokat fognak szolgáltatni. Nagyon fura létszámok esetében esetleg utána
lehet majd járni annak, hogy hitelesek-e.
Majnay Gábor osztályvezető: A legtöbb egyesületet ismerik. A korábbi létszámok megvannak
a Humán Osztályon, azokkal össze lehet vetni a mostani létszámokat. Ha nagy az eltérés, akkor
utána lehet nézni az adatoknak.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Az idei évre vonatkozóan kérnek adatokat. Ebben az esetben
meg lehetne nézni, hogy a leadott személyek közül kik azok, akik nem indultak versenyen.
Murvai Árpád elnök: A saját ismereteikre és a „becsületkasszára” hagyatkozna most.
Kizakisz Georgiosz Román bizottsági tag: A sportorvosi nyilvántartásban is meg lehet nézni.
Akinek nincs sportorvosija, nem versenyezhet. Ezeket az adatokat le lehet kérni online.
Majnay Gábor osztályvezető: Ez a versenysportra igaz, de nagyon sok egyesületben vannak
szabadidő sportolók. A támogatás az egész egyesület működésére vonatkozik, nemcsak a
versenysportolókra.
Murvai Árpád elnök: A bizottság most csak működési támogatást nyújt. Ebben az esetben
véleménye szerint nem lehet ilyen adatokat kérni. Jövőre ez járható út lehet. Október 14.
napját javasolja beérkezési határidőnek.
Majnay Gábor osztályvezető: Régen 30 nap szokott lenni, de most eléggé szorít az idő. Egyszer
meg kell jelentetni a felhívást a Szekszárdi Vasárnapban is. Erre csak a jövő vasárnapi számban
fog sor kerülni. A holnapi nap folyamán valamennyi egyesületnek megküldik a pályázati
felhívást, és a város honlapjára is felkerül holnap.
Murvai Árpád elnök: A kiküldött felhívás elfogadását javasolja az osztályvezető úr által
megfogalmazott módosításokkal.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 90/2020. (X.1.) határozata
a 2020. évi „Sportkeret/ Működési célú” keret pályázati felhívására
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 Bizottság alcím 1.1 alpontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a 2020. évi „Sportkeret/ Működési célú” keret pályázati
felhívását a határozat melléklete szerinti tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2020. október 1.
Murvai Árpád elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a pályázati
felhívás Szekszárdi Vasárnapban, valamint Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapján való közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2020. október 11.
Murvai Árpád elnök
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
A Váz-Bau Kupa megrendezésével kapcsolatos kérelem
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Murvai Árpád elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a hétfői ülésén napirendjére
vette a Váz-Bau kupa megrendezésével kapcsolatos kérelmet. A bizottság a döntés
meghozatala előtt szeretné kikérni az OKSI bizottság véleményét. Javasolja a kérelem
támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 91/2020. (X.1.) határozata
a Váz-Bau Kupa megrendezésével kapcsolatos kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Váz-Bau Kupa megrendezésével
5
1001jkv

kapcsolatos kérelmet a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. október 05.
Murvai Árpád elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért az elnök a nyilvános ülést 15 óra 34
perckor berekeszti.
K.m.f

Nyerges Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Murvai Árpád
elnök

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Gábor Ferenc
jegyző

dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

6
1001jkv

