SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
OKTATÁS, SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/6-3/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottságának 2020. január 28. (kedd) napján 10 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendes 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;
Mácsik Henrietta külső bizottsági tag;

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita képviselő, bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurkovics János alpolgármester;
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető;
Majnay Gábor osztályvezető;
dr. Bodor Adrienn osztályvezető;
Rieger Beáta osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens;
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető;
Murvai Árpád elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 10 órakor megnyitja.
Murvai Árpád elnök: Köszönti a megjelenteket az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság mai
ülésén. Megállapítja, hogy a napirendhez a megfelelő tájékoztatási anyagok a bizottság
tagjainak a rendelkezésére állnak. Köszönetet szeretne mondani mindenkinek, aki ezeknek
az anyagoknak a megszerkesztésében és előkészítésében részt vett. Hét napirendi pont
szerepel a bizottsági ülés meghívóján. Javasolja, hogy a bizottság nyolcadik napirendi
pontként vegye fel az „Egyebek” napirendi pontot.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel együtt, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a
következő napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (...) önkormányzati
rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet hatálybalépésével összefüggő
módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(4. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
Beszámoló a 234/2019. számú önkormányzati határozat végrehajtásáról, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete az egyedi közzétételi listáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(17. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
A Zöld Jég Egyesület jégpálya építésére vonatkozó kérelme -Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(26. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához
szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(20. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
5. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzététele- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(10. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
munkaviszonyának megszüntetésére, valamint az ügyvezető igazgatói állással kapcsolatos
pályázati eljárás kiírására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(38. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
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Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
7. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Gyakorlóóvoda 2019. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás Keretből kapott
támogatási összegek felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(22. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
8. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (...) önkormányzati
rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet hatálybalépésével összefüggő
módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(4. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Murvai Árpád elnök: Aki tegnap este részt vett a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
ülésén, tudja, hogy a bizottság ezt a napirendi pontot tárgyalta tegnap. Megkérdezi az
igazgatóságvezető asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy kiosztásra került az ülésen egy
kiegészítés, amely az SZMSZ átmeneti rendelkezéseinek a kiegészítésére vonatkozik. Erre
amiatt van szükség, mert az előző évben a bizottsági alapok terhére a korábbi bizottságok
támogatásokat nyújtottak. Az ezekkel kapcsolatos támogatási megállapodások és támogatói
okiratok módosítása tekintetében szükséges arról rendelkezni, hogy ezekben az esetekben ki
a döntéshozó. A javaslat alapján a Humán Bizottság által nyújtott támogatások esetében a
sport, ifjúsági és oktatási célú támogatások vonatkozásában az Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottság hatáskörébe kerülne a döntéshozás, míg a kulturális célú s a civil szervezetekkel
kapcsolatos támogatások vonatkozásában a Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing
Bizottság lenne a döntéshozó. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által nyújtott támogatások
esetében a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság lenne a döntéshozó, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság által nyújtott támogatások esetében pedig a Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság.
Murvai Árpád elnök: Tegnap és ma is meghallgatta ezt az előterjesztést. Úgy gondolja, hogy
szét kell választaniuk a civil szervezetek és a sportegyesületek névsorát. Erre Majnay Gábor
osztályvezetőtől már kaptak egy érvényes listát. Javasolja, hogy a bizottság a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsághoz hasonlóan az egyes önkormányzati rendeleteknek a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet
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hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelettervezet az alábbi résszel
egészüljön ki:
„25. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati
rendelet a következő 72/A. §-sal egészül ki:
72/A. § A közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli
források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet alapján
megkötésre került támogatási megállapodás, illetve támogatói okirat módosítása
tekintetében 2019. december 23-tól a döntéshozó
a) Humán Bizottság által nyújtott sport, ifjúsági és oktatási célú támogatás esetén az
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, kulturális célú és civil szervezeteknek nyújtott
támogatás esetén a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság,
b) Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által nyújtott támogatás esetén a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság;
c) Szociális és Egészségügyi Bizottság által nyújtott támogatás esetén a Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság.”
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 22/2020. (I.28.) határozata
az egyes önkormányzati rendeleteknek a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet
hatálybalépésével
összefüggő
módosításáról
szóló
rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága az egyes önkormányzati rendeleteknek a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.)
önkormányzati rendelet hatálybalépésével összefüggő módosításáról
szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a
kiegészítéssel, hogy a rendelettervezet az alábbi résszel egészüljön ki:
„25. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet a következő 72/A. §-sal egészül ki:
72/A. § A közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló
3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet alapján megkötésre került
támogatási megállapodás, illetve támogatói okirat módosítása
tekintetében 2019. december 23-tól a döntéshozó
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a) Humán Bizottság által nyújtott sport, ifjúsági és oktatási célú
támogatás esetén az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, kulturális
célú és civil szervezeteknek nyújtott támogatás esetén a Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság,
b) Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által nyújtott támogatás esetén a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság;
c) Szociális és Egészségügyi Bizottság által nyújtott támogatás
esetén a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági
Bizottság.”
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
Murvai Árpád elnök

2. napirendi pont:
Beszámoló a 234/2019. számú önkormányzati határozat végrehajtásáról, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete az egyedi közzétételi listáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(17. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Murvai Árpád elnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság ezt az előterjesztést is tárgyalta. Megkérdezi az igazgatóságvezető asszonyt, hogy
szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: A Közgyűlés november 28-i ülésén el lett
fogadva egy határozat „Ez a minimum” címmel, amely az átláthatósággal és a
nyilvánossággal kapcsolatos. Az előterjesztés tartalmaz egy beszámolót ennek a
határozatnak a végrehajtásáról, amellyel kapcsolatban megfogalmaz egy határozati
javaslatot is. Ez előterjesztés másik része egy rendelettervezetet tartalmaz az egyedi
közzétételi listáról, így kettő szavazásra lenne szükség.
Murvai Árpád elnök: Javasolja, hogy a bizottság az „Ez a minimum” címmel az átláthatóság
és a nyilvánosság javításáról szóló 234. számú közgyűlési határozat végrehajtásáról szóló
beszámolót és az előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 23/2020. (I.28.) határozata
az „Ez a minimum” címmel az átláthatóság és a nyilvánosság
javításáról szóló 234. számú önkormányzati határozat
végrehajtásáról szóló beszámolóról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága az „Ez a minimum” címmel az átláthatóság
és a nyilvánosság javításáról szóló 234. számú közgyűlési határozat
végrehajtásáról szóló beszámolót és az előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
Murvai Árpád elnök

Murvai Árpád elnök: Javasolja, hogy a bizottság az egyedi közzétételi listára vonatkozó
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 24/2020. (I.28.) határozata
az egyedi közzétételi listáról szóló rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága az egyedi közzétételi listára
vonatkozó rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
Murvai Árpád elnök

3. napirendi pont:
A Zöld Jég Egyesület jégpálya építésére vonatkozó kérelme - Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(26. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Murvai Árpád elnök: Megkérdezi, hogy van-e olyan információ, amely másképpen mutatná
be ezt a napirendi pontot. Kívánja-e valaki kiegészíteni az előterjesztést?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Az előterjesztésben a rendelkezésre álló és a kérelemben
foglaltakat foglalja össze. A Közgyűlésnek arról kell döntenie, hogy a Közgyűlés támogatja-e
ezt a kérelmet. Amennyiben a Közgyűlés ezt támogatja, a soron következő ülésére elő tudják
készíteni a szerződéses feltételeket.
Kizakisz Georgiosz Román bizottsági tag: Hol lesz ez a jégpálya megépítve?
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dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A sportközpont területén.
Kizakisz Georgiosz Román bizottsági tag: A műfüves pályától merre?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A Sport utca felé. A műfüves pályáknak és a felújított
pályáknak van egy derékszöge.
Murvai Árpád elnök: Egy szabványnak megfelelő, versenyek számára is alkalmas
műjégpályáról lenne szó. Sport utca 1. a hivatalos címe.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság meghatározott szerződéses feltételeket is. Ismerteti a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság javaslatait.
Murvai Árpád elnök: Javasolja, hogy a bizottság támogatólag fogadja el és vegye tudomásul
a Zöld Jég Egyesület kérelmét, és a jégpálya szekszárdi 3803 helyrajzi számú ingatlanon
történő megépítését és a jégpálya célú térítésmentes használatát az alábbi feltételek mellett
javasolja a Közgyűlésnek támogatásra:
 Az Önkormányzat számára térítésmentesen kerüljön biztosításra egy legalább 130
négyzetméter alapterületű sportolásra alkalmas felújított vagy újonnan kialakított
terem, amellyel az önkormányzat nyitvatartási időben szabadon rendelkezhet,
használatba adhat, illetve átalakíthat, és ehhez térítés nélkül kerüljenek
biztosításra az öltözők és a tisztálkodási lehetőségek;
 A jégpálya és a teljes objektumon történő bármely egyéb célú hasznosítás esetén
az Önkormányzatot tájékoztatni kell, illetve egyedi megállapodások alapján
térítési díjat vagy árbevétel alapú jutalékot kell fizetni az Önkormányzat vagy az
általa kijelölt gazdasági társaságnak;
 Az ingatlan teljes külső területén végezzék el a parkosítást, és tartsák karban;
 Az ingatlan őrzés védelme, beléptetése önállóan kerüljön elvégzésre;
 A karbantartási munkákat az ingatlan teljes területén végezzék;
 Az olyan feladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekre, amelyre önkormányzati
cég is képes, a céget meg kell, hogy hívják, amennyiben beszerzési eljárás nélkül
kerül sor a kiválasztásra, akkor az önkormányzati céggel kell szerződést kötni;
 Az Önkormányzat számára átlag heti 21 órában, de minimum heti három
különböző napon óvodások és alsó tagozatos szekszárdi gyerekek oktatásának
megtartására térítésmentesen kerüljön biztosításra a hely, felszerelés és az
oktatás hétköznap tanítási időben;
 Az átadott gépek után kerüljön sor használati díj fizetésére;
 Rendkívüli felmondási ok legyen még a 90 napot meghaladó közüzemi tartozás és
az évi hat hónapnál rövidebb időtartamú nem jégpálya célú működtetés
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 25/2020. (I.28.) határozata
a Zöld Jég Egyesület jégpálya építésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága támogatólag elfogadja és
tudomásul veszi a Zöld Jég Egyesület kérelmét, és a jégpálya
szekszárdi 3803 helyrajzi számú ingatlanon történő megépítését és a
jégpálya célú térítésmentes használatát az alábbi feltételek mellett
javasolja a Közgyűlésnek támogatásra:
 Az Önkormányzat számára térítésmentesen kerüljön biztosításra
egy legalább 130 négyzetméter alapterületű sportolásra alkalmas
felújított vagy újonnan kialakított terem, amellyel az
önkormányzat nyitvatartási időben szabadon rendelkezhet,
használatba adhat, illetve átalakíthat, és ehhez térítés nélkül
kerüljenek biztosításra az öltözők és a tisztálkodási lehetőségek;
 A jégpálya és a teljes objektumon történő bármely egyéb célú
hasznosítás esetén az Önkormányzatot tájékoztatni kell, illetve
gyedi megállapodások alapján térítési díjat vagy árbevétel alapú
jutalékot kell fizetni az Önkormányzat vagy az általa kijelölt
gazdasági társaságnak;
 Az ingatlan teljes külső területén végezzék el a parkosítást, és
tartsák karban;
 Az ingatlan őrzés védelme, beléptetése önállóan kerüljön
elvégzésre;
 A karbantartási munkákat az ingatlan teljes területén végezzék;
 Az olyan feladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekre, amelyre
önkormányzati cég is képes, a céget meg kell, hogy hívják,
amennyiben beszerzési eljárás nélkül kerül sor a kiválasztásra,
akkor az önkormányzati céggel kell szerződést kötni;
 Az Önkormányzat számára átlag heti 21 órában, de minimum heti
három különböző napon óvodások és alsó tagozatos szekszárdi
gyerekek oktatásának megtartására térítésmentesen kerüljön
biztosításra a hely, felszerelés és az oktatás hétköznap tanítási
időben;
 Az átadott gépek után kerüljön sor használati díj fizetésére;
 Rendkívüli felmondási ok legyen még a 90 napot meghaladó
közüzemi tartozás és az évi hat hónapnál rövidebb időtartamú nem
jégpálya célú működtetés
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
Murvai Árpád elnök

4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához
szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
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(20. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Rieger Beáta osztályvezető: Az előterjesztést a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a tegnapi ülésén, és kiegészítéseket fogalmazott meg. A bizottság kérdezte, hogy a
tavalyi évhez képest miért emelkedne ennyivel az összeg. Ez abból adódik, hogy a 2019. évi
költségvetés tervezésekor a cég az előzetesen beadott igényéhez képest elnyert egy 180
millió forint értékű támogatást, amelyből 100 millió forintos nagyságrendet tudott a
működésére használni, így a költségvetését a tavalyi évben csökkentette az önkormányzat.
Az idei javaslatban a határozati javaslat szövegében az összeg helyét kipontozták, abból a
megfontolásból, hogy az igazgató majd beszámol a munkájáról, amely alapján a bizottság
majd javaslatot tesz, és véleményezi az általa mondott összeget. Erre nem került sor. Erről az
összegről még dönteni kell a költségvetés tervezéséhez.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Milyen jogszabály kéri ezt a határozati javaslatot? Hiszen a
lényeg nincs benne. A kipontozásról külön születik döntés, vagy megvárják, amíg minden
adat a rendelkezésre áll?
Rieger Beáta osztályvezető: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kiegészítéssel élt ennél
a napirendi pontnál is.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ismerteti a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság döntését.
Murvai Árpád elnök: A bizottság tagjai biztosan emlékeznek arra, hogy a legutóbbi ülésük
alkalmával, amelyre meghívták az ügyvezető igazgató urat is, arra kérték az igazgatót, hogy a
2020. évi tervei mellé legyen szíves bemutatni az üzleti tervet is konkrét számokkal és
javaslatokkal az elképzeléseiről. Ezen kívül még azt is kérték tőle, hogy a 2020. évi
költségvetésében mutasson egy lehetőleg 20 százalékos csökkentést a 2019. évihez képest.
Február 15. napját határozták meg, mivel elmondta az igazgató úr, hogy a szükséges
adatokat még nem tudta összegyűjteni és összeállítani. Véleménye szerint ezt a napirendi
pontot csak további kiegészítő anyagokkal lehet tárgyalni, mert ebben a formában
véleménye szerint nem lehet elfogadni az előterjesztést.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Kérték az ügyvezető igazgatót, hogy az önkormányzati
támogatást csökkentse 20 százalékkal, mert elég magas az önkormányzati támogatottság. A
fél milliárdos költségvetés jó nagy részét az önkormányzat állja. A tervhez egy konkrét
matematikai táblázatot kértek az ügyvezető igazgatótól, mert a múltkori táblázatot nem
tartották elegendőnek. Több pont is volt, amelyre nem kaptak konkrétumokat a múltkori
ülésen, így addig nem lehet miről beszélni, amíg nem kapják meg ezekre a válaszokat.
Nagyon sok tényadat hiányzik.
Murvai Árpád elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás
összegére” tárgyú írásbeli előterjesztést ebben a formában ne javasolja elfogadásra a
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Közgyűlésnek, és a bizottság 19/2020. (I.23.) határozatában foglalt adatok és a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság által bekért adatok szolgáltatását kérje az ügyvezető igazgatótól.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 26/2020. (I.28.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak
ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére
vonatkozó javaslatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges
önkormányzati hozzájárulás összegére” tárgyú írásbeli előterjesztést
ebben a formában nem javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek, és a
bizottság 19/2020. (I.23.) határozatában foglalt adatok és a Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság által bekért adatok szolgáltatását kéri az
ügyvezető igazgatótól.
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
Murvai Árpád elnök

5. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzététele- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(10. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Murvai Árpád elnök: Megkérdezi az oktatási referenstől, hogy kívánja-e kiegészíteni az
előterjesztést.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem szeretné kiegészíteni az előterjesztést, de a
felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Murvai Árpád elnök: Egy kérvényezett felmentésről van szó, amelyet nyílt pályázat fog
követni.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az óvodavezető nagyon pozitívan állt a témához,
és vállalta azt is, hogy végigviszi ezt a nevelési évet. A hagyományoknak megfelelően tudják
meghirdetni a pályázati felhívást.
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Nyerges Tibor bizottsági tag: Az óvodavezető nevét szeretné megkérdezni.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Horváth Erika.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Ez az óvoda társulásban van?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen, Szedressel és Medinával. Most óvoda és
bölcsőde is, egy összetett intézmény. Medináról érkezett jelzés, hogy január 30-án ülést
tartanak, és, hogy szeretnének kiválni a társulásból. Szedres még szeretne ebben a
társulásban maradni, de Szekszárdnak is van döntési jogosultsága arról, hogy kívánja-e
fenntartani a társulást. Ha nem szeretnék ezt a társulást fenntartani, akkor ezt a döntést
nagyon záros határidőn belül meg kellene hozni, mert ez egy nagyon hosszú folyamat,
konkrétan meghatározott határidőkkel, amelyeket nem lehet túllépni. Mivel egy többcélú
intézményről van szó, igen nehézkes is az eljárás, mert más szabályok vonatkoznak az
óvodára és a bölcsődére is, mert ott képbe kerül a kormányhivatal is, és működési engedélyt
kell kérni, programokat kell elkészíteni, és az államkincstárhoz is be kell adni bizonyos
dolgokat. Éppen ezért kérték arra a medinai testületet, hogy még januárban hozzák meg a
döntésüket. A pénzügyi vonatkozása is nagyon bonyolult ennek a folyamatnak. A pályázatnál
még bonyolultabb a helyzet, mert a szekszárdi bővítéseket általában a társulás pályázza meg.
A medinait az önkormányzat önállóan végezte, így ott nincsen probléma.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Mikor fog a közigazgatási álláskereső oldalon ez a pályázat
megjelenni?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ott három napon belül meg tudják jelentetni. A
probléma az, hogy az intézményvezetői álláshelyet az Oktatási Közlönyben is meg kell
jelentetni, amelynek minimum másfél hónap az átfutási ideje, ha ezt ingyenesen szeretnék
megtenni. Eddig mindig így csinálták. Nyáron volt egy jogszabály-módosítás, amelynek
következtében bizonyos szervezetek kimaradnak a véleményezésből. Példaként említi meg a
nevelőtestületeket és a szülői szervezeteket.
Csötönyi László bizottsági tag: A kétharmados jogosultságot elvették?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen, ami azt jelenti, hogy 30 nappal korábban
kell, hogy meghirdessék, mert így nincs már a 30 napos véleményezési határidő. Most
januárban megkapja mindhárom testület véleményét, amely azzal jár majd, hogy össze kell
hívni a társulási ülést is. A megbízás során ugyanez lesz a helyzet.
Murvai Árpád elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde
vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá, hogy a bizottság vegye
köszönettel az intézményvezető eddigi teljesítményét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 27/2020. (I.28.) határozata
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde vezetői megbízására
vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága
1. a „Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde vezetői megbízására
vonatkozó pályázati felhívás közzététele” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja;
2. köszönettel veszi az intézményvezető eddigi teljesítményét.
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
Murvai Árpád elnök

6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
munkaviszonyának megszüntetésére, valamint az ügyvezető igazgatói állással kapcsolatos
pályázati eljárás kiírására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(38. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Murvai Árpád elnök: Tegnap a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülés elég sok minden
napirendre került ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban. Sem a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság, sem az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságnak sincs információja arról, hogy az
ügyvezető igazgató milyen megbízással teszi a dolgát a cégnél. Az sem került eddig
napvilágra, hogy milyen felmentési szabályok érvényesülnek ebben az esetben. A bizottság a
tegnap esti ülésén kiegészítő anyagok bekéréséről döntött. Ismerteti a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság döntését. Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy az ügyvezető
igazgató felmentésének nem sportszakmai oka van, a Gazdasági és Városfejlesztési bizottság
másban látja ennek az okát. Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a jegyzőt, hogy nyújtsa be – a
hatályos megbízási, illetve munkaszerződések, munkaügyi és egyéb vonatkozó alapokirat,
illetve a vezető tisztségviselői megbízatással kapcsolatos valamennyi iratot a vonatkozó
hatályos helyi önkormányzati rendelet alapján – a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének ügyvezetői tisztségből való visszahívására, valamint a
munkaviszonya vagy megbízási jogviszonya megszüntetésével kapcsolatos határozati
javaslatot, mely tartalmazza a jogszerű visszahíváshoz, illetve jogviszony megszüntetéshez
szükséges adatokat az alábbiak szerint:
 a munkaviszony megszüntetésének, azaz a felmondási időnek a javaslat kezdő
időpontja 2020. március 31. napja;
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A jegyző ezen időpontok figyelembevételével jelölje meg a felmondási idő utolsó
napját, a munkaviszony megszűnésének napját, továbbá az ügyvezetői visszahívás
hatályosságának napját;
A munkakör átadás-átvételre szükséges időtartam és jogszabályi rendelkezés
figyelembevételével határozza meg a felmentési idő alatti munkavégzés alóli
felmentési időszakát.
A határozati javaslathoz a jegyző csatolja az előterjesztés alapját képező
fentiekben hivatkozott dokumentumokat eredeti, vagy hiteles másolati formában
teljes körűen.

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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 28/2020. (I.28.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója munkaviszonyának megszüntetéséről, valamint az
ügyvezető igazgatói állással kapcsolatos pályázati eljárás kiírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának
megszüntetésére, valamint az ügyvezető igazgatói állással
kapcsolatos pályázati eljárás kiírására” tárgyú előterjesztést
megtárgyalta, és felhívja a jegyzőt, hogy nyújtsa be – a hatályos
megbízási, illetve munkaszerződések, munkaügyi és egyéb vonatkozó
alapokirat, illetve a vezető tisztségviselői megbízatással kapcsolatos
valamennyi iratot a vonatkozó hatályos helyi önkormányzati rendelet
alapján – a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének ügyvezetői tisztségből való visszahívására, valamint a
munkaviszonya vagy megbízási jogviszonya megszüntetésével
kapcsolatos határozati javaslatot, mely tartalmazza a jogszerű
visszahíváshoz, illetve jogviszony megszüntetéshez szükséges
adatokat az alábbiak szerint:
 a munkaviszony megszüntetésének, azaz a felmondási időnek a
javaslat kezdő időpontja 2020. március 31. napja;
 A jegyző ezen időpontok figyelembevételével jelölje meg a
felmondási idő utolsó napját, a munkaviszony megszűnésének
napját, továbbá az ügyvezetői visszahívás hatályosságának napját;
 A munkakör átadás-átvételre szükséges időtartam és jogszabályi
rendelkezés figyelembevételével határozza meg a felmentési idő
alatti munkavégzés alóli felmentési időszakát.
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A határozati javaslathoz a jegyző csatolja az előterjesztés alapját
képező fentiekben hivatkozott dokumentumokat eredeti, vagy
hiteles másolati formában teljes körűen.
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Gyakorlóóvoda 2019. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás Keretből kapott
támogatási összegek felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(22. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Murvai Árpád elnök: Elmondja, hogy személyesen beszélt az igazgató asszonnyal erről az
előterjesztésről, aki elmondta, hogy egy pénzügyi bürokratikus, áthidaló megoldásról van
szó. Az intézménynek ebben a hónapban még nem szabad költekeznie, csak a következő
hónapban, így csak ezt követően tudnak majd elszámolni a támogatással. Javasolja a kérelem
támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 29/2020. (I.28.) határozata
a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda 2019. évi Mecénás
Tehetséggondozó Támogatás Keretből kapott támogatási összegek
felhasználási és elszámolási határidejének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet
oktatás, sport és ifjúsági bizottság alcím 1. pont 7. alpontjában
meghatározott
átruházott
hatáskörben
eljárva
a
Pécsi
Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda kérelmére a 2019. évi Mecénás
Tehetséggondozó Támogatási Keretre benyújtott pályázatokon
elnyert összegek (támogatói okiratok iktatószámai: VI/B/57124/2019, VI/B/571-25/2019, VI/B/571-26/2019, VI/B/571-27/2019,
VI/B/571-28/2019, VI/B/571-29/2019, VI/B/571-30/2019, VI/B/57131/2019) felhasználási határidejét 2020. február 29-ig , az elszámolási
határidőt pedig 2020. március 31.-re módosítja.
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Határidő:
Felelős:

2020. január 28.
Murvai Árpád elnök

8. napirendi pont:
Egyebek
Murvai Árpád elnök: A bizottság január 10-i ülésén meghallgatta Jámbor Attilát, aki jelezte,
hogy szeretné, ha a bizottság megkétszerezné az egyesület részére nyújtott támogatást.
Majnay Gábor osztályvezető úr közvetítésével kapott a bizottság tőle egy határozati
javaslatot különböző számításokkal és magyarázatokkal alátámasztva. A bizottságnak erre
választ kell adnia. Úgy tudja, hogy polgármester úr is megkapta a javaslatot. Úgy tudja, hogy
egyesületi elnöknek nincs jogköre határozati javaslat tételére. Lehet, hogy korábban ez volt a
szokás.
Majnay Gábor osztályvezető: Nem volt így korábban sem.
Murvai Árpád elnök: Véleménye szerint a bizottságnak meg kellene bíznia az elnököt és a
helyettesét, hogy mától számított nyolc napon belül válaszolja meg ezt a javaslatot.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Mi a hivatali eljárás ilyenkor? Bejön ide akárki az utcáról, és
benyújt egy határozati javaslatot?
Majnay Gábor osztályvezető: Általában kérvényt szoktak benyújtani, nem határozati
javaslatot. Ha beérkezik egy kérelem, beiktatásra kerül, és a szakreferens fogja megkapni, aki
foglalkozik az üggyel. Ha olyan témáról van szó, amely például jegyzői hatáskör, azt a hivatal
megválaszolja. Bizottsági hatáskör esetében úgy gondolja, hogy az érintett referens az
elnökkel kellene, hogy egyeztessen a napirendre vételről és a válaszadásról. Ha az elnök
válaszolja meg, akkor szükség lesz bizottsági határozatra. Az elnökkel közösen a hivatal is
megválaszolhatja.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Nincs a befogadásnak jogi gátja?
Majnay Gábor osztályvezető: Nincs.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Mindent befogadhat a hivatal?
Majnay Gábor osztályvezető: Kérelmeket igen.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Formailag nincs kikötés, mert lehet, hogy az adott
állampolgár tájékozatlan, és nem tudja, hogy milyen formában kell, hogy benyújtsa a
kérelmet.
Majnay Gábor osztályvezető: Jelen esetben konkrét rendeletre tett javaslatot az úr.
Korábban szó volt a sportkoncepcióról is. Ennek része kell, hogy legyen a támogatási
rendszer is. Esetleg a válaszlevélben le lehetne írni, hogy a bizottság ebben az évben tervezi
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a sportkoncepció elkészítését, amelynek során figyelembe veszi a sportolók jutalmazásának
az elveit is, és ekkor tud majd ezzel a témával foglalkozni.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Lehet, hogy Majnay Gábornak kellene erre választ adnia, ha ez
eddig is így történt.
Majnay Gábor osztályvezető: A levelet természetesen majd megmutatja az elnök úrnak is,
mielőtt elküldi.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Mennyi időn belül kell megválaszolni?
Majnay Gábor osztályvezető: Pár napon belül elkészül a levél, de igazából 30 nap van rá.
Murvai Árpád elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatal Humán
Osztályát a Szekszárd Kajak-Kenu SE által érkezett kérelem megválaszolására, és a
válaszlevélnek az elnök előtt történő ismertetésére.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 30/2020. (I.28.) határozata
a Humán Osztály felkéréséről
Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága felhívja a Polgármesteri Hivatal humán
Osztályát a Szekszárd Kajak-Kenu SE által érkezett kérelem
megválaszolására, és a válaszlevélnek az elnök előtt történő
ismertetésére.
Határidő:
Felelős:

2020. február 07.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 10 óra 40 perckor
berekeszti.
K.m.f

Mácsik Henrietta
jegyzőkönyv-hitelesítő

Murvai Árpád
elnök
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Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Molnár Kata
jegyző

dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető
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