SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
OKTATÁS, SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/6-9/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottságának 2020. augusztus 05. (szerda) napján 11 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita képviselő, bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető;
dr. Horváth Annamária oktatási referens;
Holczer Nicolette pályázati referens;
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 11 órakor megnyitja.
Murvai Árpád elnök: Köszönti a megjelenteket. A hivatal munkatársainak szeretné
megköszönni az előkészítő munkát.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot,
amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
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 a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról, valamint a 7. függelék jóváhagyása (tervezet)- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(156. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között
együttműködési megállapodás megkötésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(132. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés
módosítás kezdeményezésére
(167. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
ZÁRT ÜLÉS:
4. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői (intézményvezető) megbízására
beérkezett pályázat véleményezése- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(168. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: pályázó

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról, valamint a 7. függelék jóváhagyása (tervezet)- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(156. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
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Murvai Árpád elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A témát már három bizottság is
tárgyalta, és mindegyik elfogadásra javasolta. Javasolja, hogy a bizottság a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet, valamint az előterjesztés határozati javaslatát 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 68/2020. (VIII.5.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a 7. függelék
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet, valamint az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Murvai Árpád elnök

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között
együttműködési megállapodás megkötésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(132. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Véleménye szerint a megküldött anyag
nem olyan bő, mint a tavalyi. Már tavaly is találkoztak ezzel az anyaggal, de sajnos a járvány
miatti veszélyhelyzet semmit sem engedett ebből végrehajtani, de készültek rá nagy
szeretettel és elhatározással. Most is ezt teszi a bizottság, és úgy gondolja, hogy az
önkormányzat is, vagyis, hogy támogatólag segíteni fogják ezt a nívós eseményt. Ám úgy
gondolja, hogy most, 2020. augusztus 5-én még nem tudnak erről dönteni. Javasolja, hogy a
bizottság
1. a döntést halassza el, tekintettel arra, hogy az alábbi információk megszerzését látja
szükségesnek:
- a megállapodás tervezetben megnevezett terület környezetvédelmi besorolása;
- a megállapodás tervezetben megnevezett terület védelme a verseny lebonyolítása
alatt;
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egyeztetés és pontosítás a hivatalos ünnepség lebonyolításával és költségeivel
kapcsolatban
2. az információk megszerzése érdekében hívja fel Murvai Árpád elnököt és Faragó Zsolt
elnökhelyettes, hogy az illetékes személyekkel vegyék fel kapcsolatot, valamint
folytassanak egyeztetést a Magyar Íjász Szövetség helyi képviselőjével is, és erről
számoljanak be a bizottságnak, hogy a bizottság a Közgyűlés szeptemberi ülésére
javaslatot tehessen.
Majnay Gábor osztályvezető: Elmondja, hogy beszélt az íjász szövetség alelnökével. A
megállapodás tervezetet a jogi osztály készítette. A szövetség július 3-án kérte, hogy döntsön
újból a Közgyűlés a rendezvény megtartásáról. Ebben a levélben az íjász szövetség alelnöke
utalt arra, hogy polgármester úr és Bomba Gábor támogatását is megkapta a rendezvény
szervezésével kapcsolatban. Amikor tájékoztatta az alelnök urat az önkormányzati
kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról, akkor jelezte neki az úr, hogy már a
múlt Közgyűlésen várta a határozatot a megállapodásnak az elfogadásáról, mert ők addig nem
tudnak lépni semmit, amíg nincs egy határozat a kezükben arról, hogy az önkormányzat ezt a
rendezvényt támogatja. Utalt neki az alelnök arra is, hogy jó lenne minél hamarabb ez a
határozat, mert más város is jelentkezik ennek a rendezvénynek a megszervezésére. A
szövetség nagyon szeretné, ha a mostani Közgyűlésen elfogadásra kerülne.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Ő ezt érti, de véleménye szerint felelőtlenség lenne a mostani
Közgyűlésen dönteni erről, hiszen kijött egy szabályozás a környezetvédelmi, tájvédelmi
szempontokról, amelyet meg kellene vizsgálni. Az előző megállapodásban a számok sem
stimmelnek, és még arra sem kaptak választ, hogy hány főre kellene számítaniuk. Azt a
szerződést meg kell vizsgálni. Amíg nincs költségvetés, addig nem tudnak nyilatkozni.
Maximálisan megérti azt is, hogy sürgeti az idő a szövetséget, hiszen addig nem tud szervezni,
amíg nem tudja, hogy milyen helyszíneken tud megvalósulni az esemény. Kihangsúlyozza,
hogy nagyon szeretnék itt megrendezni ezt a világbajnokságot. Többször hallotta már azt is,
hogy más város is jelentkezne az eseményre rendezőként. Eger jelentkezett, de visszalépett.
Nyilván meg van az indoka a városnak, hogy miért nem tudta ezt vállalni. Augusztus 15-ig
szeretnék megszerezni a válaszokat a kérdésekre, hogy egy átlátható szerződést írhassanak
alá, vállalható, és a költségvetésbe is beépíthető összegek mellett. De még nyilatkoznia kell a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nek is, hiszen a Sötétvölgyi tábor még nem áll sehogy, mert a
társaság sem tudott lépni a pandémia alatt. Ezek olyan alapkövek, amelyeket, ha nem tesznek
le, addig felelőtlenség lenne bármiben is nyilatkozni, pláne holnap. Ha egész éjjel fent
lennének, akkor sem tudnának minden kérdésre választ szerezni. Ha újra telefonálnak, akkor
jelezni kellene nekik, hogy megértik az aggodalmukat, de kis türelmet és megértést
szeretnének kérni tőlük. Mikor volt ez a telefonbeszélgetés?
Majnay Gábor osztályvezető: Két héttel ezelőtt.
Murvai Árpád elnök: Egy dolgot nem ért a szerződéstervezetből. Tavaly ez a rendezvény még
25 millió forintra volt beárazva, most ötmillió forint szerepel viszont a város részéről.
Majnay Gábor osztályvezető: Ő úgy tudja, hogy a város részéről tavaly is ötmillió forint
szerepelt a tervezetben.
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Faragó Zsolt elnökhelyettes: Ha ugyanaz a létszám jelenik meg, de ezt nem lehet tudni.
Majnay Gábor osztályvezető: A pontos létszámot még egy jó darabig nem fogják tudni
véleménye szerint.
Murvai Árpád elnök: Az általa ismertetett határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Szeretné,
ha Majnay Gábor osztályvezető úr megnyugtatná a szövetséget, ha keresik telefonon, hogy a
bizottság rajta van ezen az ügyön, csak a hogyan kérdésre keresik még a válaszokat. A
bizottságnak nyilván pozitív a hozzáállása. Ő még a mai napon felveszi a kapcsolatot Alexandra
Maneával, és megnyugtatja.
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 69/2020. (VIII.5.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász
Szövetség közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között együttműködési
megállapodás megkötésére” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és
1. a döntést elhalasztja, tekintettel arra, hogy az alábbi információk
megszerzését látja szükségesnek:
 a megállapodás tervezetben megnevezett terület
környezetvédelmi besorolása;
 a megállapodás tervezetben megnevezett terület védelme a
verseny lebonyolítása alatt;
 egyeztetés és pontosítás a hivatalos ünnepség
lebonyolításával és költségeivel kapcsolatban
2. az 1.) pontban foglalt információk megszerzése érdekében felhívja
Murvai Árpád elnököt és Faragó Zsolt elnökhelyettes, hogy az
illetékes személyekkel vegyék fel
kapcsolatot, valamint
folytassanak egyeztetést a Magyar Íjász Szövetség helyi
képviselőjével is, és erről számoljanak be a bizottságnak, hogy a
bizottság a Közgyűlés szeptemberi ülésére javaslatot tehessen.
Határidő:az egyeztetések lefolytatására: 2020. augusztus 15.
a beszámolásra: a szeptemberi Közgyűlést megelőző
bizottsági ülés időpontja
Felelős: Murvai Árpád elnök
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Faragó Zsolt elnökhelyettes
3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés
módosítás kezdeményezésére
(167. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság is tárgyalta a hétfői ülésén ezt a témát, amely ülésen részt vett. Az ülésen nagyon
elkeseredett hangulatú vita, illetve véleményezés folyt ezzel a témával kapcsolatban, mert
egyre inkább úgy tűnik, hogy ennek a projektnek a végrehajtása alsó hangon belenyúlik az
iskolakezdésbe, ami egy nagyon dilemmás dolog. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
1. javasolta a Közgyűlésnek, hogy döntsön a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése”
című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásáról,
a projekt fizikai befejezési határidejének 2021.10.01. időpontra történő módosításával
kapcsolatban;
2. javasolta a Közgyűlésnek, hogy hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pont
szerinti támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásához szükséges
intézkedéseket tegye meg;
3. felhívta a Polgármesteri Hivatalt, hogy szervezzen projektkoordinációt, amely
koordinációra hívja meg a képviselőket, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagjait,
a Szekszárdi Tankerületi Központ vezetőjét és az iskolaszék tagjait.
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra.
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 70/2020. (VIII.5.) határozata
a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka
István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt
vonatkozásában
támogatási
szerződés
módosítás
kezdeményezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága
1. javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a TOP-6.5.1-15-SE1-201600001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola
energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában
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támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásáról, a projekt
fizikai befejezési határidejének 2021.10.01. időpontra történő
módosításával kapcsolatban;
2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy hívja fel a Polgármesteri Hivatalt,
hogy az 1.) pont szerinti támogatási szerződés módosítási kérelem
benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Murvai Árpád elnök

3. felhívja
a
Polgármesteri
Hivatalt,
hogy
szervezzen
projektkoordinációt, amely koordinációra hívja meg a
képviselőket, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagjait, a
Szekszárdi Tankerületi Központ vezetőjét és az iskolaszék tagjait.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 13.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért az elnök a nyilvános ülést 11 óra 20
perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f

Mácsik Henrietta
jegyzőkönyv-hitelesítő

Murvai Árpád
elnök

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Molnár Kata
jegyző

dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető
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