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

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottságának 2020. március 5. (csütörtök) napján 18 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Nagy Csilla aljegyző;
Majnay Gábor osztályvezető;
Rieger Beáta osztályvezető;
Balázs László kommunikációs asszisztens;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető;
Meghívottak:

Bernáth Zsolt a Fehérlófia Sportegyesület elnöke;
Gergely Péter a Gemenc Természetvédelmi- és
Sportegyesület elnöke;
Bánki Ede a Spurkerék Modellező Sportegyesület elnöke;
Szabó Péter a Spurkerék Modellező Sportegyesület
képviselője.

Murvai Árpád elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 18 óra 30 perckor megnyitja.
Murvai Árpád elnök: Köszönti a megjelenteket. Szeretné megköszönni az előkészítő munkát.
A bizottság meghívóján 10 napirendi pont tárgyalása szerepel.
Zaják Rita bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat a Generációk Parkja projekt
helyszínére” tárgyú, 8. számú napirendi pontot vegye le a napirendjéről. Amennyiben az elnök
úr úgy ítéli meg, hogy mindenképpen kell erről a napirendről beszélni, akkor nem él ezzel a
javaslatával.
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Murvai Árpád elnök: Szeretné megkérni Zaják Rita bizottsági tagot, hogy indokolja meg a
javaslatát.
Zaják Rita bizottsági tag: Ez a téma az ő általa vezetett bizottságot is érinteni fogja, ezért
egyeztetett már Berlinger Attilával, aki a HACS munkaszervezet helyi vezetője. Ez nem olyan
pályázat, amely a szokásos módon fentről lefelé szerveződik, hanem lentről felfelé. Ez azt
jelenti, hogy van egy akciócsoport, amelynek van 12 tagja. Ez a 12 tag összeül, és elfogadja a
programját, valamint meghatározza az akcióterületet. Jelen pillanatban ebben a
dokumentumban egyetlen akcióterület szerepel, a Barátság utcai helyszín. Berlinger Attila
tájékoztatta arról, hogy ahhoz, hogy ezt a helyszínt meg tudják változtatni, nem a Közgyűlés
vagy a bizottságok kell, hogy ezt kezdeményezzék, hanem az akciócsoport tagjainak. Ha az
akciócsoport tagjai ezt megszavazzák, akkor mehet tovább ez az ügy felfelé, és a Közgyűlés
csak ekkor dönthet az új helyszínről. Ahhoz, hogy az új helyszínről dönthessenek, össze kell
hívni az akciócsoportot. A helyszínt illetően elmondja, hogy ők már beszéltek egy helyszínről,
de közben felmerült újabb helyszín is. Ezért azt javasolná, hogy nézzék meg mind a két
helyszínt, majd hívják össze az akciócsoportot, és utána tárgyalja ezt meg a bizottság. Ez ma
délutáni információ.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni a tájékoztatást.
Az elnök szavazásra teszi fel a 8. számú napirendi pont levételére vonatkozó javaslatot,
amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Murvai Árpád elnök: Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a „Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a társaság 2019. évi
mérlegbeszámolójával kapcsolatban” tárgyú szóbeli előterjesztés zárt ülésen való
megtárgyalásáról a bizottság név szerint szavazást kell, hogy tartson.
Az elnök szavazásra teszi fel a 4. számú napirendi pont tekintetében a zárt ülés elrendelésére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A
név szerinti szavazásról szóló jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
módosítással 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:
Szakmai beszámoló a Fehérlófia Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(26. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
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Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Bernáth Zsolt a Fehérlófia Sportegyesület elnöke
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
(27. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Gergely Péter a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület elnöke
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Spurkerék Modellező Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(28. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Bánki Ede a Spurkerék Modellező Sportegyesület elnöke
ZÁRT ÜLÉS:
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a
társaság 2019. évi mérlegbeszámolójával kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Faragó Zsolt elnökhelyettes
Előadó: Faragó Zsolt elnökhelyettes
Meghívott: Horváth Rita Felügyelő Bizottsági tag
NYILVÁNOS ÜLÉS:
5. napirendi pont:
Beszámoló a Diákönkormányzat megalakulásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
6. napirendi pont:
Tájékoztatás a bizottsághoz érkezett kérelmekkel kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
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7. napirendi pont:
Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság 35/2020. (II.24.) határozata által a Polgármesteri
Hivatal Gazdasági Igazgatóságától kért adatszolgáltatással kapcsolatos adatok
megtárgyalása, elfogadása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nyerges Tibor bizottsági tag
Előadó: Nyerges Tibor bizottsági tag
A Polgármesteri Hivatal részéről: Tamási Anna igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
A Szekszárdi Tankerületi Központ (Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola) 2019. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás Keretből kapott
támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(29. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
9. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Fehérlófia Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(26. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Bernáth Zsolt a Fehérlófia Sportegyesület elnöke
Murvai Árpád elnök: Köszönti a Fehérlófia Sportegyesület elnökét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Bernáth Zsolt, a Fehérlófia Sportegyesület elnöke: A sportegyesület a tájékozódási futás és a
természetjárás mellett kötelezte el magát. Nagyobb hangsúllyal a tájékozódási futás van jelen
az egyesület életében, amely a versenysporthoz kapcsolódik és kötődik, bár társadalmi
hasznosságát tekintve talán az egyik természetbarát programjukra a legbüszkébbek, ami a
Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Verseny elnevezést kapta, és amelyet Bodor Árpád
indított útjára 1981-ben, és amelyet idén már a 40. alkalommal fognak megszervezni.
Murvai Árpád elnök: Ehhez szeretne gratulálni.
Bernáth Zsolt, a Fehérlófia Sportegyesület elnöke: Az önkormányzat eddig minden évben
támogatta ennek a versenynek a megvalósulását. Tolna megyének mindig más települését
próbálják bemutatni ennek a versenynek a keretében, döntően inkább kisebb településeket.
A tájékozódási futás a versenysportot képviseli. Az elmúlt években voltak igazán jó
eredményei az egyesületnek, országos diákolimpián és országos bajnokságokon is értek el
dobogós helyezéseket. Néhány versenyzőt sikerült olyan szintre eljuttatniuk, hogy válogatott
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aspiráns lett. A városban nincs olyan nagy beágyazottsága ennek a sportnak, más városok
egyesületeihez képest, mint például Szeged vagy Budapest, szerény lehetőségeik vannak. Nem
tudták a sportolókat ennél tovább juttatni, és elérni velük a válogatottságot, így az elmúlt két
évben néhány jó sportolójuk más klubhoz igazolt. Az eredményesség tekintetében így egy
kicsit visszaesett az egyesület. De arra büszkék, hogy ezek a sportolók a legjobb eredményeiket
egyéniben még abban az időben érték el, amikor az egyesületnél versenyeztek. Úgy gondolja,
hogy jól dolgoztak, és, hogy jó volt az itteni munka. A sportág a felkészülés tekintetében egy
kicsit speciális helyzetben van, mert az eredményességet 50 százalékban a szellemi
teljesítmény, a tájékozódás adja, és csak 50 százalékban a fizikai teljesítmény. Ahhoz, hogy egy
jó versenyzőt az élmezőnyben tudjon tartani az egyesület, nagyon sok külföldi edzőtábor és
rangos verseny lenne szükséges, amelyen olyan terepek vannak, amelyen a tájékozódási
képesség még tud fejlődni. Ezt anyagilag az egyesület viszont már nem tudta vállalni, és nem
tudták eljuttatni a versenyzőiket a válogatottsághoz. Elmondja, hogy a városban nagyon nehéz
tornateremhez vagy sportlétesítményhez jutni, de ezt valószínűleg nagyon sok egyesület
elmondja. Az ő sportágukban akár egy öltöző is nagy segítség lenne, így nem is feltétlenül
tornaterem kellene a számukra, hiszen egy futó sportágról van szó. Sajnos az öltöző is
problémát jelent. Télen elég nehéz úgy edzeni a gyermekeket, hogy edzés előtt és után is
hidegben vannak, és nincs fűtött helységük. Gondolkodtak már ők is több megoldáson, így
például, hogy valakinek a lakó ingatlanában oldják meg ezt a problémát, de ez nem lenne
méltó egy sportegyesülethez. Keresik a lehetőségét annak, hogy hogyan tudnának ebben a
tekintetben előre lépni. A tájékozódási futó térképeiken a nemzetközi szövetség
megváltoztatta az eddig használt kulcsot, így át kell, hogy rajzolják a térképeiket, amely nagy
munkát jelent majd a számukra. Ebben szeretnék majd az önkormányzat segítségét is kérni,
mégpedig egy alaptérkép formájában. A városi térképet közműtérképekből kiindulva tudnák
pontosan és a mai kor színvonalának megfelelően kirajzolni. Nagyon örülnének neki, ha az
önkormányzat ezeket a térképeket az egyesület részére bocsátaná. Ezek a térképek sok olyan
információt is tartalmaznak, amelyre nekik nincs szükségük, de le lehet válogatni azokat az
információkat, amelyek egy térképrajzoláshoz kellenének. Ezek döntően az utak, járdák és
épületek. A térképek újrarajzolása egy több évre elnyúló feladat lesz. A sportágukat nagyon
sokra tartják, és úgy gondolják, hogy méltatlanul alul van értékelve országos szinten. Más
sportágakkal összehasonlítva a tájékozódási futás számos készséget fejleszt kiválóan, mint
például a döntés és problémamegoldó képességet, és az önállóságot, amelyek a mindennapi
életben is hasznosak. Számos országban az iskolai oktatásnak is a részét képezi. Igaz, nagyon
nehéz megoldani, hiszen a gyermekeket ki kell mozdítani az iskolából, ezért ezt csak a
szerencsésebb helyzetben lévő országok tudják megtenni. A skandináv országokban, Svájcban
és az oroszoknál is oktatják ezt az iskolákban. Magyarországon viszont véleménye szerint
méltatlanul hátrányos helyzetben van ez a sportág. Országos szinten is nagyon kicsi az anyagi
támogatottsága ennek a sportágnak, pedig egy igazi családi sportról van szó. Úgy gondolja,
hogy kevés olyan sport van, amely 30-40 éves múlttal is jelenthet még kihívást. A tájékozódás
egy olyan része a sportágnak, amely még több évtizedes versenyzői tapasztalattal is jelent
kihívást, és így élményt is. Ha az ember elmegy egy nagy versenyre, egy országos bajnokságra,
akkor azt lehet látni, hogy a mezőny fele szenior kategóriájú, vagyis 35 évnél idősebbek. Ezt
azt jelenti, hogy minden korosztály megtalálja a sportágban a kihívást és a sportolási
lehetőséget, akkor is, ha élversenyző, és akkor is, ha szabadidő sportolóként űzi ezt a
sportágat. Szerencsésebb országokban, mint például Skandináviában, úgy járnak tájékozódási
futóversenyre az emberek, mint idehaza az utcai futó versenyekre, vagyis 10-20 ezres
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nagyversenyeket rendeznek ott. Szeretnék a városban is ebbe az irányba elvinni a sportágnak
a bemutatását és népszerűsítését. Így akár még családi program is lehetne egy tájékozódási
futó verseny. Részben ezért találták ki a városi tájfutó bajnokságot is, amelyet városi
környezetben szerveznek, és, ahol azért könnyebb a tájékozódás, mint az erdőben. Így azok is
részt vehetnek ezen a rendezvényen, akik ezt a sportágat nem űzik versenyszerűen. Ennek is
komoly szerepet szánnak, és szeretnék majd ezt is fejleszteni.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni a beszámolót.
Csötönyi László bizottsági tag: Szeretné megkérdezni, hogy lehet-e már tudni, hogy a
jubileumi totakiv hol kerül megrendezésre.
Bernáth Zsolt, a Fehérlófia Sportegyesület elnöke: Van néhány település, amely szóba kerül
már, mint például Závod vagy Döbrököz.
Kizakisz Georgiosz Román bizottsági tag: Régen nem a sportcsarnokban öltözött az
egyesület?
Bernáth Zsolt, a Fehérlófia Sportegyesület elnöke: Nagyon régen egy évig kaptak ott öltözőt,
amelyet a bokszolókkal közösen használtak. Ez nagyon volt jó megoldás, mert voltak
ütközések.
Murvai Árpád elnök: Teljesen spontán, kipróbálta ezt évekkel ezelőtt a saját iskolájában, egy
nem túl elit osztályban. A gyermekeknek nagyon tetszett, igaz, hogy ehhez ki kellett, hogy
menjenek a Pollack pályára. Lát ebben még további lehetőséget az egyesület számára.
Zaják Rita bizottsági tag: Szeretné, ha a bizottság megpróbálna segítséget nyújtani az öltöző
kérdésben is.
Murvai Árpád elnök: Van már pár ötlet azzal kapcsolatban, hogy milyen helyszíneket kellene
megnézni. Megköszöni még egyszer a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a 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 40/2020. (III.5.) határozata
a Fehérlófia Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
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
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oktatás, sport és ifjúsági bizottság alcím 1. pont 6. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. elfogadja a Fehérlófia Sportegyesület szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2020. március 05.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
elnöke

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2020. március 05.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
elnöke

3. felhívja az egyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. március 05.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
elnöke

2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
(27. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Gergely Péter a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület elnöke
Murvai Árpád elnök: Köszönti a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület elnökét.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Gergely Péter, a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület elnöke: Az előző
beszámolóhoz kapcsolódóan szeretné megemlíteni, hogy ezt az egyesületet Bodor Árpád
alapította annak érdekében, hogy a Garay Gimnázium diákjainak lehetőséget biztosítson a
tájfutásra. Később az egyesület mindennel foglalkozott, csak tájfutással nem, és tagjai között
egyetlen gimnazista sem volt. Már majdnem a megszűnés fenyegette az egyesületet, amikor
újraalakították. Ekkor változtatták meg az egyesület nevét, és ekkor lett ő, mint elnök
megválasztva, és kimondottan természetjárással kapcsolatos sportokat műveltek. A tagok
irányultsága nem a normál természetjárásra irányult, ők avantgárd társaság, akik mindent
kifacsarnak, és extrém módon csinálják. A társaság eléggé technokrata, amelyre szükség is
van, tekintettel arra, hogy a természetjárásnak igen komoly gondjai vannak a fiatalok
megszólításával. Egy tizenéves gyermeket nagyon nehéz rávenni arra, hogy a telefonjának a
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nyomkodása helyett inkább menjen ki az erdőbe. Tudomásul kell venni, hogy 2020-ban ez így
van. Új ötletekre van szükség. A mai fiatalok úgy járnak külföldre, mintha haza mennének. Új
társadalmi viszonyok alakultak ki, amelyekhez alkalmazkodni kellene. A természetjárás ezt
országos szinten nem igazán tette meg. Kisé eljárt e felett az idő, és sok mindenben nem tudott
megújulni. Az országos találkozók elsorvadtak. A fiatalok bevonása nem volt sikeres. Ők
különböző technikákkal kezdtek el foglalkozni. A városnak ebből ennyi haszna volt, hogy az
egyesület fénykorában a Prométheusz Parkban részt vettek a Kihívás Napjának a
megrendezésében. Ennek a Művház volt a kivitelezője régen, amely nekik annyira nem tűnt
izgalmasnak, ezért rendeztek a Prométheusz Parkban extrémebb programokat is.
Drótkötélpályát húztak ki a víz fölé, csónakot tettek a vízre, így az óvodások vízibiciklizhettek.
Ezen kívül csapatépítő programokat is szerveztek, amelyeknek nagy sikerük volt. Bodor Árpád
nemcsak az előbb említett totakivet alapította meg, hanem volt egy másik túraversenye is,
amely egy erdei túrás akadályverseny volt. Ezt huszonévvel ezelőtt átvette az egyesület, és
felfejlesztette egy extrém akadálypályával. Építettek egy kalandparkot egy napra. Az egyesület
eljutott oda, hogy annak a fiatal gárdának, aki annak idején ezt megrendezte, egyszerre
csúszott el a magánélete. Mindenki ingatlant vett, családot alapított, külföldre ment. Így
kiment alóla a szervező gárda. Egy extrém akadályversenynek megvannak a szabályai. Egy
tizenéves gyermeket 14 méter magasból csak tévedés nélkül lehet kilökni. Ha valaki leesik, azt
az illetőt gyakorlatilag a halálba küldik. Hozzá szeretné tenni, hogy ezen a versenyen eddig
még sosem volt balesetük. Most mégis le kellett, hogy álljanak ezzel a versennyel, mert nem
tudja összeszedni a társaságot. A lassú megújulásnak és a felfele mászásnak a szakaszát élné
meg most. Gyakorlatilag néhány rendezvényük maradt csak. Az Ifjúsági Unióval közösen
kezelik a doromlási házat Bogyiszlón. Oda szokták kivinni a gyermek csoportokat. Ide főleg a
kvadozás adta lehetőség miatt jönnek, amely mellett még van lehetőség csónakázásra is. A
különlegességekre helyezik a hangsúlyt. Ha túrát szervez, akkor nem az úton megy az erdőben,
hanem a szakadékokat másszák végig, ha pedig kimennek, akkor azt inkább éjszaka teszik. Erre
a gyermekek azért vevők, de így rendkívül nehéz ezeket a programokat tető alá hozni, mert,
mint már mondta, lecsappant az aktivista gárdájuk. Nem szűntek még meg, ezért próbálnak
egy stabil működést létre hozni. Sajnos évek óta van a város felé egy nagy adóssága, mert
néhány évvel ezelőtt a Kihívás Napját is le kellett, hogy állítsa, ugyanis képtelenség volt
összeszedni rá azt a nyolc-tíz embert, aki a pályát ki tudta volna építeni. Ez egy látható
hiányosság a városban. A probléma generális egyébként. Kineveltek egy szakember gárdát,
akik gimnazista és egyetemista korukban még segítettek nekik, de utána jelentős részük
elhagyja a várost, ami egy általános probléma. Az értelmiség megtartó képesség a városnak
gyenge. Sok továbbtanuló diák nem tér vissza a városba, így ez nemcsak a természetjárásnál
felmerülő probléma. Több jó szakemberük nekik is az ország másik felében vagy külföldön
boldogul most már. A realitásokat figyelembe véve az ittlévőkkel kell, hogy dolgozzanak. A
várostól kapott támogatás bőven fedezi a működésüket, az anyagi igényeik viszonylag
alacsonyak. Az egyesületnek elsősorban a fiatalok elérésével és az aktivista gárda
kialakításával van gondja.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni a beszámolót. Sok sikert és jó túrákat kíván az egyesületnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a 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 41/2020. (III.5.) határozata
a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület működéséről és
terveinek bemutatásáról
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 6. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. elfogadja a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2020. március 05.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
elnöke

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2020. március 05.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
elnöke

3. felhívja az egyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. március 05.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
elnöke

3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Spurkerék Modellező Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(28. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Bánki Ede a Spurkerék Modellező Sportegyesület elnöke
Murvai Árpád elnök: Köszönti a Spurkerék Modellező Sportegyesület elnökét és képviselőjét.
Megkérdezi az egyesület elnökétől, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
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Bánki Ede, a Spurkerék Modellező Sportegyesület elnöke: Köszönti a megjelenteket.
Elmondja, hogy sokaknak ismeretlen ez a sport. Az egyesület 2010-ben jött létre baráti közös
érdeklődésre. Kezdetben mostoha körülmények között működött az egyesület. A szekszárdi
modellezés 1970-től ismert volt, és elég komoly múltja volt annak idején. Erre példa a régi
modell pálya, amely nagyon színvonalas volt, és amelyre még egy Európa-bajnokságot is
lehetett szervezni. Ha jól tudja, akkor ez a Totév időszakában indult, ők hozták létre ezt a
modell pályát. Utána történt a tűzeset, majd ez szépen lassan leépült. A szekszárdi modellezők
nem széledtek el, foglalkoztak ezzel, csak más, budapesti nagyobb klubokhoz csatlakoztak. Ez
egy kicsit érzékenyen érintette őket, a második vagy harmadik generációs leszármazottakat.
Szeretnék ezt felkarolni, mert igenis van érdeklődés a modell sportra. A technikának
köszönhetően elég széles spektrumot le tudnak fedni. Ide tartozik a makett, a tankmodell, a
hajó és az autómodell is. Egyre népszerűbbek a repülő modellek is, valamint a dróntechnika is
idetartozik. A szekszárdi katasztrófavédelem is vásárolt ilyen drónt, amely nagy segítséget
jelent a különféle erdőtüzeknél. Ezeket az embereket is modellezők képezik ki. Ez nem egy
egzakt tudomány, de mégis kell egy megfelelő oktatási rendszer hozzá, amelyet Budapesten
el is lehet végezni egy egyszerű tanfolyam keretében. 2013-ban volt egy olyan
kezdeményezésük, hogy létrehoztak egy modell pályát, amelyet elég jól tudtak működtetni,
de volt egy olyan hátulütője, hogy magán területen volt, amely nem volt összeegyeztethető
az egyesület által használható sportbesorolású területtel. Ha jól tudja, akkor szántó-legelő
volt, amelyről nekik nem volt tudomásuk. Kaptak is egy komolyabb bírságot is, amellyel egy
kicsit ellehetetlenedett az egyesület működése. 2013 novemberében hallgatta meg bizottság
először az egyesületet. Azóta most van itt először. nagyon örül annak, hogy végre valaki
felkarolta a kisebb egyesületeket is, mert így érzik, hogy lesz létjogosultságuk a városban
működni. 2013-ban volt egy pályahely igényük, több helyet végig is jártak az akkori
osztályvezetővel. Nem találtak megfelelő helyet, mert vagy a területi viszonyok, vagy a
megközelíthetőség nem volt megfelelő. Próbálták rávenni a városvezetést arra, hogy a több
éve ott álló Pollack pályát had használhassák. Ő maga gyerekként is ott nőtt fel, mint sportoló,
és most látja, hogy mivé lett az a hely, amelyet nem ért. Az ott lévő modell pályára nem tudtak
bemenni. Próbáltak edzési lehetőséget keresni, de mivel magántulajdonban van, nem
mehetnek oda. Társadalmi munkában 30-40 emberrel egyébként rendbe rakták a pályát, de
el lettek onnan zavarva, mivel az magánterület.
Zaják Rita bizottsági tag: A mellette lévő terület van önkormányzati tulajdonban.
Bánki Ede, a Spurkerék Modellező Sportegyesület elnöke: A városházával és a
sportcsarnokkal is próbálta felvenni a kapcsolatot. Tavaly volt egy rendezvényük, amelynek
keretében a sportközpont területén belül kaptak családi nap rendezésére területet.
Véleménye szerint ennek a rendezvénynek nagy sikere volt. Egyszerre zajlott a focisták
rendezvényével, így még több résztvevő volt. Ezen kívül volt még több sikeres rendezvényük
is. Eddig a Gyerek Napjuk minden évben foglalt volt, nem volt olyan, hogy ne kereste volna
meg négy-öt környező település vagy általános iskola, ahol gyermekek lépnek fel. Szerencsére
ahova eljutnak, ott mindenhol felfigyelnek rájuk, és támogatják őket. Ebből tudják jelenleg
fenntartani magukat. Ha elmennek rendezvényekre, akkor kapnak támogatásokat is. Az
egyesületnek az az alapcélja, hogy úgy ismertesse meg a gyermekekkel ezt a sportot, hogy ez
ne kerüljön senkinek semmibe. Ezt folyamatosan fejlesztik. Saját autókat tartanak fent,
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amelyeket oda tudnak adni a gyermekek számára, és amelyeket a gyermekek tudnak
használni. Ez Magyarországon egyedül álló. Az egyesület tagja a Magyar Modellező
Szövetségnek, be is vannak jegyezve, és a jövő heti közgyűlésükön lesz több olyan
előterjesztése is, amellyel megpróbálja majd egy kicsit Szekszárd irányába is terelni a
modellezőket. Tavaly nagy nehezen, sok kopogtatás után sikerült kicsikarnia egy
megállapodást, amely alapján a Pollack pálya melletti elhanyagolt erdős területen
megvalósíthassanak egy olyan modell pályát, ahova az egyesület tagjai és az érdeklődök is el
tudnak menni, és meg tudják nézni, hogy mivel foglalkozik az egyesület. Gyermeknapot,
családi napot és sok egyéb rendezvényt is tudnának ide szervezni. Kerestek egy helyszínt,
amelyet meg is kaptak. Már a tavalyi évben neki is álltak a munkáknak. Elmondja, hogy ez egy
eléggé magára hagyott terület, amely sokukat zavarta, ezért igyekeztek rendbe rakni. Részben
kaptak városi támogatást ehhez, de saját egyesületi költségen is finanszíroztak több mindent.
Ez benne van a sportközpont felé készített beszámolójukban is. Ebbe a beszámolóba beleírták,
hogy mi az, amit elkezdtek, és, hogy mit szeretnének az idén még folytatni ezzel kapcsolatban.
Idén, az egyesület 10 éves évfordulójára elvileg meg tudják valósítani a modellpálya
megépítésével kapcsolatos elképzelésüket. Próbálnak nyitottak lenni, jelenleg van két
támogatójuk is, egy egyéni vállalkozó és egy kft. is. Ezen kívül a tagok is támogatják többlet
tagdíjjal az egyesületet. Ha a pályaavatással kapcsolatban sikerülne egy sikeres rendezvényt
lebonyolítaniuk, akkor ezzel a rendezvénnyel tudnának nevezni a szövetségnél, és a következő
évben már rendezhetnének a városban egy magyar bajnokságot is. Egy futamot legalább. Ez
az elképzelés szerepel az egyesület céljai között. A magyar bajnokság futamán kívül
rendeznének még saját bajnokságot, gyermeknapot és családi rendezvényeket is. Véleménye
szerint sok mindent tettek azért, hogy a környékben megismerjék a várost vagy a szekszárdi
modellezőket, annak ellenére, hogy elég mostoha körülmények között voltak. A bátaszéki
nagycsaládosok és a bonyhádiak is ismerik őket, és hívják is őket. Ez segít nekik abban, hogy
tovább folytassák a tevékenységüket, mert ezek szerint jó irányba haladnak. Ez nem
kifejezetten versenysport. A modellezést két ágra lehet bontani, a hobbi tevékenységre és a
versenysportra. Tavaly a három kategóriából egy magyar bajnoki első helyezettet sikerült
felmutatnia az egyesületnek, valamint egy második helyezettet is, aki az utánpótlás
nevelésnek a legeredményesebb tagja jelen pillanatban. Tavaly volt egy mási utánpótlás korú
versenyzőjük is, aki magyar bajnoki harmadik helyezett lett. Véleménye szerint jó irányba
halad az egyesület. Ha kap támogatást az egyesület, akkor a továbbiakban is tudják folytatni a
tevékenységüket.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni a beszámolót. Nagyon örül ennek az optimista végszónak.
Szabó Péter, a Spurkerék Modellező Sportegyesület képviselője: Kicsit szeretnék megtanítani
a gyermekeknek, hogy van a telefonon kívüli világ is, és, hogy legalább egy csavarhúzót
tudjanak normálisan használni. Egy életszerű életet próbálnak mutatni a gyermekeknek.
Bánki Ede, a Spurkerék Modellező Sportegyesület elnöke: Ki szeretnék mozdítani a
gyermekeket. Manapság elég rossz ez a folyamatos gép előtt ülés. Ebből a világból ki kell
mozdítani a gyermekeket. Elmondja még, hogy hátrányos helyzetű gyermekekkel is értek el jó
eredményt, mint például az összesített bajnoksági második helyezést. Ez egy tavasztól nyár
végéig tartó sorozatnak az eredménye. A szem- és kézkoordinációs készségnek a fejlesztésére
nagyon jó visszajelzéseket kaptak tanároktól. Azok a gyermekek, akik hiperaktívnak vagy
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túlmozgásosnak vannak minősítve, megtanultak figyelni és koncentrálni. Elmondja, hogy a
futam tíz percig tart. 10 percet végigkoncentrálni egy gyermeknek kezdetben nehéz feladat,
de fél év- egy év után olyan eredményeket értek el, hogy a maximálisan pozitív
visszajelzéseknek köszönhetően tovább folytatják ezt a tevékenységet.
Szabó Péter, a Spurkerék Modellező Sportegyesület képviselője: Nemcsak a gyermekeknél
lehet a koncentrációt erősíteni ez által.
Bánki Ede, a Spurkerék Modellező Sportegyesület elnöke: Véleménye szerint egy távirányítós
autó legalább egyszer mindenkinek volt már a kezében, így a hölgyeknek is.
Zaják Rita bizottsági tag: Hol lesz az új pálya?
Bánki Ede, a Spurkerék Modellező Sportegyesület elnöke: Megmutatja a papír alapú
térképén a pálya helyszínét. Véleménye szerint azt az elhanyagolt területet elég jól helyre
hozták. Sajnos a szemétszedéses akcióban nem tudtak most részt venni, mert náluk mindenki
munka végzi a tevékenységét. Ha az ilyen jellegű tevékenységek hétvégére esnének, és nem
versenyidőpontra, akkor nagyon szívesen részt vennének rajta. Az említett területről
egyébként rengeteg szemetet elhordtak.
Szabó Péter, a Spurkerék Modellező Sportegyesület képviselője: Elmondja még, hogy az
egyesületnek földre lenne még szüksége.
Csötönyi László bizottsági tag: Mennyi földre lenne szüksége az egyesületnek.
Szabó Péter, a Spurkerék Modellező Sportegyesület képviselője: Sok föld kellene nekik, de
bármennyinek örülnének már.
Murvai Árpád elnök: A bizottságnak hét olyan tagja van, akiknek szívügye a Pollack pálya
sorsa. Ez egyébként benne van a frakciójuk programjában is. Mindenkinek van ötlete,
elképzelése, szándéka és akarata is erre. Nagyon köszöni a jelzést, mert így ez is beépítendő
feladat lesz a számukra. Úgy gondolja, hogy ez ebbe a ciklusba bele fog férni.
Bánki Ede, a Spurkerék Modellező Sportegyesület elnöke: A sportközponttal nekik mindig
kell egyeztetni. Az új vezetéssel még nem sikerült, de a héten már kereste őket ez ügyben.
Jövő héten újból fogja keresni az ügyvezető igazgató urat, mert szeretnék folytatni a
beruházásokat. Le vannak már beszélve az útépítési engedélyek is, mert szeretnének kiépíteni
oda egy utat is, hogy járható legyen az egész.
Murvai Árpád elnök: Elmondja, hogy a városban egy általános jelenség, hogy nevelnek
gyermekeket a sportban, majd a gyermekek elmennek, mert nincs a városban olyan főiskola,
egyetem vagy ipari háttér, amely itt tartaná őket. Ez általános probléma, de javasolja az
egyesületeknek, hogy próbáljanak meg minél több fiatalt bevonni. A tájékozódási futás
véleménye szerint néhány rendőr vagy kadét esetében „elindítaná a bogarat”. Fel kellene
venni a kapcsolatos a Csapó és az Ady iskolával, mert ott biztos, hogy találnának az egyesületek
érdeklődő gyermekeket. Ezekben az iskolákban van sok gépésznek tanuló gyermek is. 16 évig
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volt gépész osztálynak az osztályfőnöke. Megköszöni még egyszer a beszámolót. Most már
2020 van, így reméli, hogy rendszeresen fognak az egyesülettel találkozni a bizottság ülésein.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a 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 42/2020. (III.5.) határozata
a Spurkerék Modellező Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
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 6. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. elfogadja a Spurkerék Modellező Sportegyesület szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2020. március 5.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
elnöke

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre
vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2020. március 5.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
elnöke

3. felhívja az egyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen
pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. március 5.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
elnöke

A bizottság 19 óra 25 perctől 19 óra 38 percig zárt ülést tartott.
A bizottság a zárt ülés befejeztével, 19 óra 38 perctől nyilvános ülésen folytatja munkáját az
elfogadott napirend alapján.
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5. napirendi pont:
Beszámoló a Diákönkormányzat megalakulásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Murvai Árpád elnök: A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat rendezésében és lebonyolításában
ma délután a szekszárdi közép- és általános iskolák képviselői megválasztották a
diákönkormányzatot, annak vezetőjét és két helyettesét. A választás eredményeként Fáncsi
Balázs, az I. Béla Gimnázium 11. osztályos tanulója lett a diákönkormányzat vezetője. Egyik
helyettese szintén az I. Béla Gimnázium tanulója, Takács Balázs, aki szintén 11. évfolyamos
tanuló. Ez azért akarta mindenképpen elmondani, mert 2016-ban lejárt az ifjúsági és a
sportkoncepció is. A diákönkormányzat megalakulása azért is fontos, mert ez az intézmény
nagyon leült. Az előkészítő munkát szeretné megköszönni a Humán Osztálynak. Majnay Gábor
osztályvezető úr eddig is sokat segített, és reméli, hogy segíteni fog a továbbiakban is. A
hagyományokhoz híven a soron következő rendes közgyűlésen polgármester úr jelképesen át
fogja adni a diákpolgármesternek a város kulcsát. Javasolja, hogy a bizottság a
Diákönkormányzat megalakulásáról szóló szóbeli beszámolót vegye tudomásul, és fogadja el.
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 44/2020. (III.5.) határozata
a diákönkormányzat megalakulásáról szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Diákönkormányzat megalakulásáról szóló
szóbeli beszámolót meghallgatta, az abban foglaltakat tudomásul veszi
és elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2020. március 05.
Murvai Árpád elnök

6. napirendi pont:
Tájékoztatás a bizottsághoz érkezett kérelmekkel kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Murvai Árpád elnök: Szóbeli előterjesztésről van szó, de kiküldésre került egy írásbeli kérelem
a bizottság tagjainak. A Zumba gold egyesület vezetője fordult kéréssel a jegyző asszonyhoz,
polgármester úrhoz és hozzá is. Az egyesület a Tánc világnapjához kapcsolódóan, de nem pont
ugyanazon a napon, szeretne egy meghívásos zumba bemutató rendezni, amelynek helyszíne
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a Placc lenne. Az egyesület a bizottságtól és a közgyűléstől 100.000 forint támogatást szeretne
kérni. A költségvetés még nem került elfogadásra, így még nincs a bizottságnak kerete, és nem
határozhat meg támogatási összeget. Véleménye szerint a bizottság a Placc kedvezményes
bérleti díjának összegét, az ÁFÁ-val együtt javasolja a kérelmezőnek. Ezt a javaslatot kellene
eljuttatni a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsághoz.
Csötönyi László bizottsági tag: Az egyesület a 100.000 forintos támogatásnak csak egy részét
szeretné a terembérleti díjra fordítani.
Murvai Árpád elnök: Ezek szerint van más javaslat is.
Csötönyi László bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy nem biztos, hogy a bérleti díj a legnagyobb
segítség, mert az nem foglalja magába a hangtechnikát, a hirdetést és a meghívottak
megvendégelését sem. A kért 100.000 forintból szeretné az egyesület véleménye szerint
finanszírozni a terembérletet, a hang technikust, a hirdetést és a meghívottak
megvendégelését is.
Murvai Árpád elnök: A 100.000 forintba minden nem fog beleférni.
Csötönyi László bizottsági tag: Ő mind a két javaslatot tudná támogatni.
Murvai Árpád elnök: Megkérdezi a bizottsági tagjaitól, hogy kik tartják jobb megoldásnak a
Csötönyi László bizottsági tag által megfogalmazott javaslatot.
A bizottság tagjai közül négyen értettek egyet Csötönyi László bizottsági tag javaslatával.
Murvai Árpád elnök: Fentiekre tekintettel javasolja, hogy a bizottság javasolja a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságnak, hogy támogassa 100.000 forint összeggel az április 25-én a Placc
Közösségi tér rendezvénytermében megrendezésre kerülő Zumba gold találkozót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 45/2020. (III.5.) határozata
a Szekszárdi Zumba gold csapat támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága javasolja a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságnak, hogy támogassa 100.000 forint összeggel az április 25-én
a Placc Közösségi tér rendezvénytermében megrendezésre kerülő
Zumba gold találkozót.
Határidő:

2020. március 27.
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Felelős:

Murvai Árpád elnök

7. napirendi pont:
Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság 35/2020. (II.24.) határozata által a Polgármesteri
Hivatal Gazdasági Igazgatóságától kért adatszolgáltatással kapcsolatos adatok
megtárgyalása, elfogadása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nyerges Tibor bizottsági tag
Előadó: Nyerges Tibor bizottsági tag
A Polgármesteri Hivatal részéről: Tamási Anna igazgatóságvezető
Murvai Árpád elnök: Felkéri Nyerges Tibor bizottsági tagot, hogy ismertesse a bizottság
véleményét a kapott adatokkal kapcsolatban.
Nyerges Tibor bizottsági tag: A bizottság által kért adatokat olyan formában kapták meg,
amely értelmezhetetlen volt. Vissza kellett, hogy térjenek a kályhához, és újra kellett, hogy
indítsák a történetet. Az adósság konszolidálással kapcsolatban olyan adatokra és okiratokra
bukkantak, amelyek teljesen szokatlanok. A Volánbusz Zrt-nek van egy beterjesztése, amely
be lett másolva egy másik lapra, majd ezt követően kézzel lett még beleírogatva. A lényege
ennek persze az, hogy a vállalat bevétel kiesését a város finanszírozza. Ez mindig így volt.
Ebben az esetben az a fő probléma, hogy bár látják ezt a vonalat, a szerződés még sincs
csatolva. Kérték az adatokat, de nincs közte a Volánbusz Zrt-nek a szerződése, amely alapján
láthatnák, hogy a cég mi alapján követeli az önkormányzattól ezt az összeget. A másik fontos
dolog a különböző lízing ügyletek és banki műveletek. Ebben az esetben is nagyon izgalmas a
történet. Példaként hozza fel az autólízingeket, amelyek esetében a régebbi vásárlásoknál
megnézték a konstrukció eredetét. Abban az évben azt az adott autó típust mindenütt hét
millió forint körül lehetett megkapni. Valamiért Szekszárd város önkormányzata kilenc millió
forintért vásárolta meg ezt az autót. Minden rosszindulat nélkül elmondható, hogy ez a
klasszikus visszaosztás. Kilenc millió forint közpénzt vittek oda egy kereskedőnek, aki hét millió
forintért adná oda az autót, viszont lesz egy kis plusz haszna rajta, amelyet zsebben visszaad
majd. Így lesz a közpénzből magánpénz. Ugyanolyan zavaros a történet, amikor
magánszemélyektől van az önkormányzat autót. A mai piaci viszonyok között, és évekkel
ezelőtt is, amikor ezek történtek, a városban elmondható volt, hogy autó bőség volt. Nem volt
olyan autó, amelyet ne lehetett volna a városban újkorában megvenni kedvező finanszírozási
feltételekkel. De ebben az esetben sem látják végig a számokat, mert valami ömlesztett
anyagot kaptak a hivataltól. Ha ezt a sok összeget összeadják, akkor 20-30 millió forintos
összegek derülnek ki, amelyek innen-onnan hiányoznak. Már az első közgyűlés után
elmondták, hogy minden adatkérésüket Excel táblában szeretnék megkapni. A költségvetés
kapcsán minden adatot dinamikus Excel táblában szeretnének megkapni. A régi adatokhoz
már nyilván nem tudnak hozzányúlni, és nem tudják mozgatni sem azokat, azokat megküldheti
a hivatal statikus táblázatban is. Időközben megkapták a költségvetés tervezéséhez szükséges
dinamikus táblázatokat, amelyben már tudják mozgatni az összegeket. Miért van erre
szükségük? Mert elindult egy költségvetési valami, amiről nem tudják, hogy mi. Ha valaki meg
szeretné határozni, hogy az adott hónapban mennyit költhet, akkor ahhoz tudnia kell, hogy
mennyije van. Még mindig azt próbálják kibogarászni ezekből a táblázatokból, hogy hol
mennyi adósságot görget maga előtt a város, és, hogy mennyi a vesztesége. Eddig nem találtak
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nyereséges céget vagy intézményt. Mindegyik városi cég vagy intézmény adóssággal terhelt.
Jelentős olyan összegeket is találtak, amelyekkel nem tudják, hogy mi lesz. Vannak ÁFA
visszaigénylési hibák is. Olyan nincs, hogy valaki egy ÁFÁ-t ne igényelne vissza, ha jár neki. Ha
pedig úgy gondolja, hogy nem biztos ebben, akkor miért tervezte be arra az évre, amikor ezt
a pénzt elköltötte? Sok ilyen dolog van, amelynek a végeredménye az, hogy a polgármester
úrtól kapott költségvetésnek nevezett valami inkább csak költséghintés. Szét van szórva benne
minden, de nem található meg benne az eredője a dolgoknak. Ezért szeretnék azt, hogy az
időközben megérkezett táblázatos rendszerben kerüljön eléjük minden anyag. De ez most a
költségvetés tervezéséhez van meg. Az előző évekhez kapcsolódó anyagokat, hogy mi hogyan
történt, továbbra sem látják táblázatos formában. A bizottság által is támogatott határozat a
következőképpen szól: a mellékletben szereplő összegek tételes listája, számításának módja
Excel formátumban. Erről beszélt, tehát ezt szeretnék kérni. A becsült összegek, feltételek
felsorolása, és a becslés kockázatainak a listája. Az általuk kapott anyagokban vannak
becslések, csak nem látják, hogy annak a hozadéka hogyan fog működni. A fennálló hitel- és
lízingszerződések kondíciós listája, és a lízingösszegek felhasználásának módja és
megvalósításának igazolása. Van egy lízing összeg, de a megvalósulást nem látják, mert össze
vannak vonva a számok. Ezt ki kell bogozni. A másik nagy tétel a Volánbusz Zrt-vel fennálló
tartozás oka, a halasztott fizetés kondíciós listája, szerződéses kerete és a tartozásnövekedés
megállítására tett lépések. Itt van az, amiről beszéltek, vagyis, hogy folyamatosan az
önkormányzatoktól próbálja a cég a veszteségeit bevasalni. A Volánbusz Zrt. piaci szereplő, a
másik fél pedig önkormányzat. Ez utóbbinak a választópolgárok adóforintjait kell gondoznia,
ezért nagyon fontos, hogy a lehető legszigorúbb szerződést kössék meg a céggel, amelyben a
legszigorúbb módon kerül rögzítésre, hogy a cég jegybevételi veszteségét az önkormányzat
mennyire hajlandó kompenzálni. Az elmúlt három év jóváhagyott, és az államháztartásról
szóló törvényben foglalt kötelezettségnek megfelelően lejelentett adósságot keletkeztető
ügyleteknek a táblázata. Ez nagyon csúnyán hangzik és szigorúan is. Ennek az a lényege, hogy
az elmúlt három évben keletkezett adósságot is szeretnék táblázatos formában megkapni. De
mielőtt az lenne, hogy ő csúnyákat mondott a hivatalról, szeretné leszögezni, hogy
elkezdődött már ez a munka. A tegnapi napon nagyon boldogan látta az Excel táblázatos
költségvetést, mert az már dinamikus, és abban tudnak mozgatni elemeket. Miután meglesz
a város főösszege, vagyis, hogy mekkora az az összeg, amelyet el lehet költeni, reményeik
szerint bizottsági szinten meg fogják kapni azt a keretösszeget, amelyből tudnak gazdálkodni.
Ezt követően valószínűleg véget fog érni ez a kedélyes állapot a bizottságok között, mert
biztos, hogy viták lesznek arról, hogy melyik összeget hova tegyék. Éppen ezért nem szívesen
ígérnek még 100.000 forintot sem. Köszöni szépen. Azt az anyagcsomagot, amely be lett
terjesztve, nem tudják támogatni, viszont a feldolgozott Excel táblás verziót, amelyben az
adatok kezelhető formában jelennek meg, azt szívesen látják.
Rieger Beáta osztályvezető: A határozat szerint a bizottság a költségvetést megelőzően
benyújtott adósságot keletkeztető ügyletekről kér adatszolgáltatást a bizottság. Ez az. Ennek
a kimutatásnak a részletezésére került, hogy mi szerepelt a táblázatban. Abban szerepel az
NFB hitel, az autólízingek és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ felé fennálló tartozás. A
Gazdasági Igazgatóság ehhez küldte meg az összes szerződést, valamint egy kimutatást is a
konstrukciókról és a törlesztő részletekről. Ez a költségvetésnek nem része, ezt a költségvetés
előtt kell beterjeszteni, hogy látható legyen, hogy milyen adósságot keletkeztető ügyletei
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vannak az önkormányzatnak. De ez nem az adósságokat jellemzi, hanem azt, hogy milyen
kötelezettségeket vállalt az önkormányzat. Hitelt vettek fel, kezességet és lízinget.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Mielőtt a főösszeg meghatározásra kerülne, előtte ki kell bontani
ezeket az adósságokat, és tisztázni kell ezeket. Nyilván nemcsak ennyiről van szó, de ezek
kiemelt dolgok voltak.
Rieger Beáta osztályvezető: De ez egy külön napirendi pont, és külön közgyűlési döntés is. Ez
az adósságot keletkeztető ügyleteket bemutató táblázat. Egyelőre ez a három tétel szerepel
benne, és nem is terveznek többet. Nem szeretnének hitelt sem felvenni, és kezességet sem
szeretnének vállalni. Erről a három tételről küldték át a kimutatásokat.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Ő most azt mondta el, hogy miket látott.
Rieger Beáta osztályvezető: A lízingszerződések törlesztő részlete lett beszkennelve, e mellé
valóban írtak kézzel dolgokat annak érdekében, hogy lássa a bizottság, hogy hogyan utalták
el.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Ezt megérti, csak ezt is táblázat formájában kérték volna. A
bizottság ezzel megtette a kötelezettségét, és szeretné, ha a tegnapi egyezség szerint folyna a
munka.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: A lízingelt autók között látta ezt az öt-hat éves korában vásárolt
Ford Transitot, illetve egy Berlingot is. Ez hirtelen nagy prioritású dolog lett? Ki az, aki
eldöntötte, hogy egy öt-hat éves autót ennyi pénzért kell megvenni? Neki van ezzel
kapcsolatos ismerete, és úgy gondolja, hogy egy ennyi idős autót ennyi kilométerrel ekkora
összegért megvásárolni abszolút őrültség volt. Nem tudja, hogy mi volt ennek az autónak a
kihasználtsága, illetve, hogy ki használta ezt. Ezt új autóként sokkal kedvezőbb paraméterekért
meg lehet kapni. Sokkal átláthatóbb lenne, és nem lennének őrült összegek kidobálva az
ablakon. Az autót nem látta, így nem tudja, hogy milyen állapotban van. Miért használtan
veszik meg a többi autót is, és ki dönti ezt el?
dr. Nagy Csilla aljegyző: Utána tudnak ennek nézni.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Nagyon szeretné megtudni, hogy ki köti ezeket az üzleteket.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Ő látta a szerződéseket, mindegyiken van aláírás. De a Volánbusz
Zrt-s szerződéseket nem látta.
Rieger Beáta osztályvezető: Pedig azt is megküldték. Kettőt becsatoltak, a harmadik hiányzik
egyedül.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Az aláírók mindig ugyanazok a személyek.
Rieger Beáta osztályvezető: Mert ők vállalhatnak kötelezettséget.
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dr. Nagy Csilla aljegyző: Az a kérdés, hogy ki adta a felhatalmazást az aláírónak. Ezt mindig fel
is tüntetik a megállapodásokon.
Nyerges Tibor bizottsági tag: A lízing szerződések egy részét a volt képviselő asszony írta alá.
A Volánbusz Zrt-vel kötött szerződést a polgármester. A polgármester tárgyalt a céggel, ezt
beterjesztette a Közgyűlés elé, a Közgyűlés pedig elfogadta. De valószínű, hogy túlárazott a
történet. Egy ilyen szűk büdzsével rendelkező város nem vállalhatja fel egy regionális nagy
társaság bevétel kieséseinek a kompenzálását. Egy csak a lehető legcsekélyebb módon lehet
vállalni. Azt a szolgáltatást, amelyet a cég nyújt, lehet ésszerűsíteni. Örömmel tapasztalják,
hogy van lehetőség elektromos kisbusz vásárlására. Innentől kezdve valószínűleg ez lesz az
irány
Csötönyi László bizottsági tag: Más városokban jól működik, hogy a céggel kötnek olyan
szerződést, amelyben vállalják, hogy egy meghatározott darabszámú helyi járatos bérletet
vásárolnak a cégtől kompenzáció címén, amelyet a rászoruló diákoknak, illetve
nyugdíjasoknak ad az önkormányzat. Ezek kombinált bérletek, úgy tudja, hogy negyedévesek.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Szeretné megtudni, hogy az elektromos Kia milyen célra lett
megvásárolva, kik használják, miért kellett nekik odaadni. Tudomásuk van arról is, hogy
vannak MOL kártyák is. Tudni szeretné, hogy ezek kiknél vannak, és ki osztotta ki, hol tart
összegszerűen, és mire lehet használni.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a MOL
kártyákkal kapcsolatban a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kért már adatszolgáltatást,
amelyet a hétfői ülésen napirendre is fog venni a bizottság.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Ezek menetlevéllel vannak rögzítve?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: A menetleveleket nem csatolják az
előterjesztéshez, azokat a Czinege Richárd vezető gondnokkal történt egyeztetést követően
lehetne megtekinteni a hivatalban.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Akkor ő tud válaszolni az ezzel kapcsolatos kérdésekre?
Rieger Beáta osztályvezető: Igen.
Zaják Rita bizottsági tag: A kért adatokat ő neki is megküldte a hivatal?
Rieger Beáta osztályvezető: Az elnök úrnak küldték meg február 28. napján.
Murvai Árpád elnök: Javasolja, hogy a bizottság állapítsa meg, hogy a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Igazgatóságától kért és kapott adatokat megtárgyalta, hiányosságaival együtt
elemezte, egyúttal hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jövőben a bizottság által kért
adatok a jelenlegi formátum helyett dinamikus és statikus Excel táblában kerüljenek
megküldésre.
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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 46/2020. (III.5.) határozata
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság 35/2020. (II.24.) határozata
által a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságától kért
adatszolgáltatással kapcsolatos adatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Igazgatóságától kért és kapott adatokat megtárgyalta, hiányosságaival
együtt elemezte, egyúttal felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
jövőben a bizottság által kért adatok a jelenlegi formátum helyett
dinamikus és statikus Excel táblában kerüljenek megküldésre.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tamási Anna igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
A Szekszárdi Tankerületi Központ (Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola) 2019. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás Keretből kapott
támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(29. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Murvai Árpád elnök: A Szekszárdi Tankerületi Központ adott be egy kérelmet elszámolási
határidő módosításával kapcsolatban. Megkérdezi Majnay Gábor osztályvezető urat, hogy
szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Majnay Gábor osztályvezető: A Mecénás Tehetséggondozó Támogatásból az iskola 30.000
forint összegű támogatásban részesült. A támogatói okirat alapján a támogatási összeget
január végéig kellett volna felhasználni, elszámolni pedig február végéig kellett volna. Az
intézmény vezetője a sporteszközöket megrendelte egy web áruházon keresztül, de a rendelés
mégsem kapták meg, ezért máshova fordultak ezzel kapcsolatban annak érdekében, hogy a
támogatási összeget el tudják költeni. Emiatt a támogatási összeg felhasználási és elszámolási
határidejét egy hónappal meg kellene hosszabbítani. A határozati javaslat ezt tartalmazza.
Murvai Árpád elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

20
0305jkv

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 47/2020. (III.5.) határozata
a Szekszárdi Tankerületi Központ (Szekszárdi Garay János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
2019. évi Mecénás
Tehetséggondozó Támogatás Keretből kapott támogatási összeg
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 Szekszárdi
Tankerületi Központ (Szekszárdi Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola)
kérelmére a 2019. évi Mecénás
Tehetséggondozó Támogatási Keretre benyújtott pályázaton elnyert
összeg (támogatói okirat iktatószáma: VI/B/569-39/2019),
felhasználási határidejét 2020. február 28-ra , az elszámolási határidőt
pedig 2020. március 31.-re módosítja.
Határidő:
Felelős:

2020. március 05.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

9. napirendi pont:
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében a bizottság tagjai nem tettek észrevételt, további
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért az elnök a nyilvános ülést 20 óra 12 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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