SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
OKTATÁS, SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/6-8/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottságának 2020. július 17. (péntek) napján 10 óra 15 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető;
dr. Horváth Annamária oktatási referens,
jegyzőkönyvvezető;
Meghívottak:

Rácz Petra, az Alisca Taekwondo Klub elnöke;
Sebestyén András, a FÁKLYA Sportegyesület Szekszárd
alelnöke;
Garay Beatrix, a FITT anyuka boldog baba Sportegyesület
elnöke;
Weisz László, a Szekszárdi Rádió Klub elnöke;
Malomsoki Krisztián Milán, a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Szabóné Tengerdi Mária, a Szekszárdi Családbarát
Strand- és Élményfürdő vezetője

Murvai Árpád elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 10 óra 15 perckor megnyitja.
Murvai Árpád elnök: Köszönti a megjelenteket, megköszöni az előkészítő munkát. A
jegyzőkönyv vezetésére felkéri dr. Horváth Annamária oktatási referenst, a jegyzőkönyv
hitelesítésére pedig Mácsik Henrietta bizottsági tagot. Kéri a bizottság egyetértését.
A bizottság – melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül,
egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
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Murvai Árpád elnök: A bizottság meghívóján 8 napirendi pont tárgyalása szerepel. Kérdezi,
van-e a jelenlevőknek egyéb javaslata.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Kéri, hogy – a meghívottak kérésére – az 5. számú napirendi
pontot elsőként tárgyalja a bizottság.
A bizottság – melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül,
egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Majnay Gábor osztályvezető: Kéri felvenni napirendre a Sportközpont támogatási kérelmét a
Twickel sakkversenyre vonatkozóan.
Murvai Árpád elnök: Ezt a kérelmet az Egyebek napirendi pontban tárgyalhatják.

Az elnök szavazásra teszi fel az ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, melyet a
bizottság – melynek létszáma 5 fő – 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az alábbiak
szerint:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő indításáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető
Szabóné Tengerdi Mária fürdővezető
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről, a klub terveinek bemutatása
(20. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Rácz Petra, az Alisca Taekwondo Klub elnöke
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a FÁKLYA Sportegyesület Szekszárd működéséről, az egyesület
terveinek bemutatása
(30. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Sebestyén András, a FÁKLYA Sportegyesület Szekszárd alelnöke
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4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Rádió Klub működéséről
(31. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Weisz László, a Szekszárdi Rádió Klub elnöke
5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a FITT anyuka boldog baba SE működéséről, az egyesület terveinek
bemutatása
(32. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Garay Beatrix, a FITT anyuka boldog baba SE elnöke
6. napirendi pont:
Tájékoztató a sportkoncepció tervezetének előkészítéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
7. napirendi pont:
Tájékoztató a szőlőhegyi óvodáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
8. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő indításáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető
Szabóné Tengerdi Mária fürdővezető
Murvai Árpád elnök: Eredetileg 14 nap után kérték a sportközpont és a fürdő vezetőjétől a
nyitás utáni tapasztalatokról szóló beszámolót. Különösen a jegyárakra vonatkozóan kérik az
adatokat.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető: Köszöni a meghívást. Statisztikákkal készültek. Több –
általa ismert – strandfürdő jegyárait is figyelembe vette a jegyárak megállapításánál, különös
tekintettel az árakban benne foglalt szolgáltatásokra, az ár-érték arányra (egyebek mellett
Csillaghegy, Tiszaújváros és a megyében működő strandok árait is). Tapasztalatai szerint a
szekszárdi alulárazott strand volt. Rendkívül sokfajta ár- és szolgáltatásrendszer létezik:
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szauna, úszójegy, bérlet, kísérőjegy, napozó ágyak bérlése, korosztályi kategóriák. A
tapasztalatokat excel táblába foglalták.
10 óra 27 perckor Zaják Rita bizottsági tag megérkezik az ülésterembe, a jelenlevő bizottsági
tagok száma 6 fő.

Szabóné Tengerdi Mária fürdővezető: A napi belépőbe beépítették a csúszda használatát, és
14 éves kortól a szauna használata is gyakorlatilag ingyenessé vált. A felnőtt belépő ára 2.600,Ft. A gyerekek után az eddigi 3 éves kor helyett 5 éves korig nincs fizetési kötelezettség. Családi
jegyet is biztosítanak. A nyugdíjas, a részére biztosított 1.200,- Ft-os jeggyel, szintén
használhatja a csúszdát is. Korábban a csúszdáért és a szaunáért is külön kellett fizetni.
Megjegyzi, hogy nyugdíjasok is szívesen csúszdáznak, vetélkedőgyőztes is akadt közöttük.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető: A nyitást követő napokban a legmagasabb napi
létszám 775 fő volt, ami tavaly, ugyanebben az időszakban 1794 fős maximális látogatói
létszámot jelentett. Ugyanakkor az idei bevétel több volt a tavalyinál.
Szabóné Tengerdi Mária fürdővezető: Azt tapasztalják, hogy a látogatók elégedettsége is
megnőtt a szolgáltatással kapcsolatban. Beszámol arról is, hogy idén még nem tört el egyetlen
napozóágy sem, ami tavaly jelentős összeggel terhelte meg a költségvetést (egy napozóágy
pótlása 15.000,- Ft).
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető: Az eddig eltelt 17 napban a látogatottság kb. fele a
tavaly ilyenkor tapasztaltakhoz képest.
Szabóné Tengerdi Mária fürdővezető: A jegyárakkal kapcsolatban elmondja még, hogy a
kisebb fürdők (pl. Magyarhertelend) esetében is 2.500,- Ft-os a jegyár, s a fürdők többségében
létezik hétköznapi és hétvégi ár is, míg Szekszárdon egységes a belépő.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető: A szintén megyei jogú város Győrben 4.000,- Ft felett
van a jegyár.
Murvai Árpád elnök: Köszöni a beszámolót, és várja a kérdéseket.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Az iránt érdeklődik, volt-e rongálás idén, változott-e valami ebből
a szempontból, jelentkeznek-e most is a higiéniai problémák, előfordult-e, hogy szükségessé
vált a medence gyors leengedése és tisztítása ilyen okból kifolyólag.
Szabóné Tengerdi Mária fürdővezető: Idén még nem volt rongálás, nincs szemét sem, most
nem kell vödörszámra szedni a csikkeket, kulturáltabb lett a strandhasználat. Medencét sem
kellett még soron kívül leengedni, ez idén még a gyermekmedencénél sem fordult elő.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Kérdezi, hogy a járványhelyzettel összefüggő szabályokat tudjáke megfelelően tartani.
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Szabóné Tengerdi Mária fürdővezető: Igyekeznek betartani és betartatni a 1,5 méteres
távolságtartási szabályt, figyelnek a zuhanyozók használatára, félóránként fertőtlenítik a
korlátokat, az öltözőszekrények közül csak minden másodikat adják ki. A 17 nap alatt három
hatósági ellenőrzésen estek át, egyik sem állapított meg hiányosságot, gondot.
A strand és a más településeken működő strandok kihasználtságával kapcsolatban az
ellenőröknél is érdeklődött, tőlük tudja, hogy például a paksi és tamási fürdők kihasználtsága
is alacsonyabb volt ebben az időszakban, mint a szekszárdi strandfürdőé. Ezt az információt a
beszállítójuk is megerősítette. Ezért úgy véli, hogy nem a jegyárak miatt vannak kevesebben
idén a strandon, hiszen másutt is visszaesett a forgalom.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Örömét fejezi ki az elhangzottakkal kapcsolatban.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető: Megemlíti még, hogy a szomszéd területen zajló
hangos fúrás nagyon zavarja az egyéb programok (pl. strandröplabda) megvalósítását.
Nyerges Tibor bizottsági tag: A pandémiás helyzetre hivatkozva kérdezi, hány főt fogadhat
egyszerre a strand.
Szabóné Tengerdi Mária fürdővezető: Ezt az üzemi szabályzatuk tartalmazza. A járványhelyzet
miatt a medencékben is 1,5 métert kell tartani, de a zöldterülethez hasonlóan a strand
medencéi is 2 méterre vannak megállapítva. Az építkezés miatt a zöldterület most kisebb, de
990 fő így is tartózkodhat a strand területén egy időben. Ha a 4 négyzetméteres szabályozás
lépett volna életbe, akkor kb. 20 %-kal kevesebb lenne a medencék „befogadóképessége”.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető: Hozzáteszi, hogy tavaly 500 fő volt az átlag.
Zaják Rita bizottsági tag: Érdeklődik, hogy a tavaly leselejtezett ágyakat egyéves vagy ötéves
használat után kellett-e selejtezni.
Szabóné Tengerdi Mária fürdővezető: A fürdő 2012-ben indult egy indulókészlettel. Tavaly
száz törés és selejtezés volt, de jellemzően minden évben 70-100 között. A szekszárdi strandon
a napozóágy a szolgáltatás része, nem kell érte külön díjat fizetni. Volt egy időszak, amikor ez
nem így volt (500,- Ft volt a bérleti díj és 1.000,- Ft a kaució), akkor ezt egy diák csinálta, de
amióta a NAV-os bekötés létezik, ezt így már nem lehetne megoldani, több személyzet kellene
hozzá. A Fürdőnapok és a Strandok éjszakája rendezvény még hátravan, ez emelheti még a
látogatói létszámot.
Murvai Árpád elnök: Arra kíváncsi, hogy az elégedettségi szintet hogyan mérték.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető: Saját munkatársai visszajelzéseire és a fürdőzőkkel
való személyes beszélgetéseire alapoz. A strand dolgozói maguk is szívesebben veszik igénybe
a szolgáltatásokat, de a látogatók is jelezték, örülnek, hogy nem kell sokáig várniuk egy-egy
eszköz igénybe vételére.
Murvai Árpád elnök: Arra kérdez rá, hogy a jegyár-képzéssel összefüggésben kik lehettek
elégedetlenek.
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Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető: Nem tapasztalt elégedetlenséget. Úgy tűnik, hogy ezek
az árak nemcsak a középosztálynak, hanem az alsóbb osztály képviselőinek is alkalmasak,
megfelelőek.
Murvai Árpád elnök: Kérdezi, hogy a lakosság felé történő kommunikáción tudnának-e
javítani.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető: Valószínűleg ma másképp csinálnák, de sok volt a
bizonytalanság, a július 1-jei nyitás az építkezés miatt nem volt biztos.
Zaják Rita bizottsági tag: Hallott más véleményeket. Szerinte lennének olyan látogatók, akik
nem kívánnak csúszdázni, szaunázni, csak napozni és megmártózni a vízben. Véleménye
szerint az egyedülállókat, többgyermekeseket a jegyár rosszul érinti. Kérdezi, hogy lehetne-e
a szekszárdiak számára egy bérletes vagy délutáni kedvezményes belépőt rendszeresíteni.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető: A statisztika alapján nem látszik, hogy az említett
családok elmaradtak volna.
Zaják Rita bizottsági tag: Az 1796 és a 775 fő között szerinte nagy a különbség.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető: Megismétli, hogy a hasonló arányú látogatószámcsökkenés más strandoknál is jellemző, nem az ár miatt csökkent a látogatói szám.
Murvai Árpád elnök: Kérdezi, van-e hozzászólás.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Murvai Árpád elnök: Összefoglalja a strandfürdő vezetői számára megfogalmazott kéréseiket.
Kéri a rendszeresebb kommunikációt, illetve azt, vizsgálják meg, van-e lehetőség a
belépődíjakat érintő változtatásra.
Zaják Rita bizottsági tag: Javasolja, hogy ez utóbbit augusztusig tegyék meg.

Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság – melynek létszáma 6 fő – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a
következő határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának 62/2020. (VII. 17.) határozata
a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő indításának
tapasztalatairól
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Oktatási,
Sport és Ifjúsági Bizottság alcím 7. pontja 3. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
felhívja a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjét, valamint a Szekszárdi Családbarát Strand- és
Élményfürdő vezetőjét, hogy
1.

a jövőben igyekezzenek javítani a Szekszárdi Sportközpont
kommunikációján a város polgárai, illetve az Oktatás, Sport és
Ifjúsági Bizottság felé, és – a működtetéssel összefüggő jelentős
döntéseiket megelőzően – kérjék ki a bizottság véleményét;
Határidő:
Felelős:

2.

2020. július 17.
Murvai Árpád elnök

ismételten
vizsgálják
meg
megváltoztatásának lehetőségét.
Határidő:
Felelős:

a

strandfürdő

jegyárai

2020. augusztus 1.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető

2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről, a klub terveinek bemutatása
(20. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Rácz Petra, az Alisca Taekwondo Klub elnöke
Murvai Árpád elnök: Köszönti az Alisca Taekwondo Klub elnökét, Rácz Petrát. Megkérdezi,
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Rácz Petra, az Alisca Taekwondo Klub elnöke: Köszöni a meghívást, örül a délelőtti ülésnek,
hiszen a klub programjai és az ő elfoglaltságai többnyire a délutáni, esti órákban zajlanak. A
beszámoló még januárban készült, ezért kiegészíti azzal, hogy az általuk szervezett
rendezvényen a résztvevők száma 300 helyett meghaladta az 500 főt. Nagyon sikeres
pályázatos programjuk volt.
Murvai Árpád elnök: Februárban szakadt meg az egyesületi beszámolók meghallgatása. A
bizottság tagjai az egyesületek vezetőivel a jövőbeli programjaikról is szeretnének beszélni.
Megkérdezi, hogy a jelzett helyhiány, tornaterem-bérlés körüli gondok megoldódtak-e.
Rácz Petra, az Alisca Taekwondo Klub elnöke: Sajnos, a probléma még fennáll.
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Murvai Árpád elnök: Kérdezi, van-e további kérdés, hozzászólás.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Murvai Árpád elnök: Köszöni a beszámolót.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság – melynek létszáma
6 fő – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának 63/2020. (VI. 17.) határozata
az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
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 az Alisca Taekwondo Klub szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2.

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

3.

2020. július 17.
Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

2020. július 17.
Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

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

2020. július 17.
Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
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3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a FÁKLYA Sportegyesület Szekszárd működéséről, az egyesület
terveinek bemutatása
(30. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Sebestyén András, a FÁKLYA Sportegyesület Szekszárd alelnöke
Murvai Árpád elnök: Köszönti a FÁKLYA Sportegyesület Szekszárd alelnökét, Sebestyén
Andrást. Megkérdezi, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót.
11 óra 20 perckor Faragó Zsolt elnökhelyettes elhagyja az üléstermet, a jelenlevő bizottsági
tagok száma 5 fő.

Sebestyén András, a FÁKLYA Sportegyesület Szekszárd alelnöke: Köszöni a lehetőséget.
Elmondja, hogy a júniusi nagyrendezvényükön szokott lenne közel 100 fő versenyző, ezt a
rendezvényt azonban anyagi és járványügyi megfontolásból idén el kellett halasztaniuk. Ebben
az évben eddig egy kisebb rendezvényük volt, és még hármat szeretnének megtartani (15-20
fős rendezvényről van szó). A sportcsarnok díja nagy terhet ró rájuk, de eddig még fel tudták
vállalni.
Murvai Árpád elnök: Két kérdést szeretne feltenni. Az első: hogyan adható vissza a szekszárdi
asztalitenisz régi fénye.
Sebestyén András, a FÁKLYA Sportegyesület Szekszárd alelnöke: Visszakérdez, melyik
dicsőségről lenne szó, felsorolja a korábbi évek vezetőit. Nem lehet tudni, most ki a gazdája az
egyesületnek, nem ismeretesek a terveik.
Murvai Árpád elnök: Második kérdése: lehet-e egy táborba hozni a „szétesett” asztaliteniszt.
11 óra 25 perckor Faragó Zsolt elnökhelyettes megérkezik az ülésterembe, Zaják Rita bizottsági
tag elhagyja az üléstermet, a jelenlevő bizottsági tagok száma 5 fő.

Sebestyén András, a FÁKLYA Sportegyesület Szekszárd alelnöke: Nagyon elszomorítónak
tartja a jelenlegi helyzetet, de erre nem lát esélyt. Ismerteti a korábbi évek néhány jó
gyakorlatát, de úgy látja, ma arra is van esély, hogy a maradék lehetőségek is megszűnjenek.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Megítélése szerint a város sportegészsége nem a legjobb.
Kérdezi, hogy milyen eszköz vihetné előrébb az ügyet, mi a legfőbb akadály, van-e a
megoldásra kapacitás a sportegyesület részéről, illetve van-e lehetőség toborzásra például az
iskolákban.
Sebestyén András, a FÁKLYA Sportegyesület Szekszárd alelnöke: Több probléma is gátolja a
megoldást. Alapvetőnek tartja a teremgondot. Ezen kívül megemlíti, hogy a gyerekek szinte
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reggelről estig elfoglaltak, a tehetségtelen gyerek pedig végképp nem fogja élvezni a sportot.
Ugyanakkor nem látja a felnőtt személyzetet sem a feladathoz. A sok munka, a bajnokságra
készülés azt jelenti, hogy gyakorlatilag a családra sem jut idő. Úgy tudja, hogy valamikor
működött a toborzás.
Kizakisz Georgiosz Román bizottsági tag: A toborzás inkább csak alibi volt.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Úgy látja, hogy azért az iskolákban a gyerekek mindig lelkesen
ütögetik a labdát.
Sebestyén András, a FÁKLYA Sportegyesület Szekszárd alelnöke: Valakinek fel kellene
vállalnia ezt a munkát.
11 óra 35 perckor Zaják Rita bizottsági tag megérkezik az ülésterembe, a jelenlevő bizottsági
tagok száma 6 fő.

Kizakisz Georgiosz Román bizottsági tag: Egyetért Sebestyén Andrással, szerinte már az
óvodások között is meg kellene kezdeni a toborzást. Az asztaliteniszt jellemző állapotokra
utalva megjegyzi, hogy válogatott asztaliteniszezőként a fia is ki volt tiltva a teremből.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság – melynek létszáma
6 fő – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának 64/2020. (VI. 17.) határozata
a FÁKLYA Sportegyesület Szekszárd működéséről és terveinek
bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
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 FÁKLYA
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

Sportegyesület

Szekszárd

szakmai

2020. július 17.
Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
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2.

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

3.

2020. július 17.
Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

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

2020. július 17.
Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Rádió Klub működéséről
(31. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Weisz László, a Szekszárdi Rádió Klub elnöke
Murvai Árpád elnök: Köszönti a Szekszárdi Rádió Klub jelenlévő elnökét, Weisz Lászlót, s
megkérdezi, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót.
Weisz László, a Szekszárdi Rádió Klub elnöke: Elmondja, hogy ők sohasem lesznek
tömegsport. Az utánpótlás nagyon nehéz számukra, a sportág már csak a felsős tanulókat
tudja elérni, mivel annyira nehéz és bonyolult a megértése is. Egyébként is nagyon kevesen
értenek hozzá, és ő maga is sokszor szembesül azzal, hogy hiába magyarázza a gyerekeknek,
nyilvánvalóan nem is értik, miről beszél nekik.
Murvai Árpád elnök: Kérdezi, van-e a bizottsági tagoknak kérdése, hozzászólása.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Személy szerint mindig irigyelte a rádiósokat, azt, hogy valaki
egy helyben ülve az egész világgal képes kommunikálni. Gyerekként még ő is próbálkozott
ilyesmivel.
Weisz László, a Szekszárdi Rádió Klub elnöke: Ez a sportág ma már nem azonos a 20-30-40
évvel ezelőttivel, mára egy nagyon nehéz technikai sportággá vált, a többség nagyon nehezen
is érti.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság – melynek létszáma
6 fő – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának 65/2020. (VI. 17.) határozata
a Szekszárdi Rádió Klub működéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
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 Szekszárdi Rádió Klub szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2.

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

3.

2020. július 17.
Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

2020. július 17.
Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

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

2020. július 17.
Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a FITT anyuka boldog baba SE működéséről, az egyesület terveinek
bemutatása
(32. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Garay Beatrix, a FITT anyuka boldog baba SE elnöke
Murvai Árpád elnök: Köszönti Garay Beatrixot, a FITT anyuka boldog baba Sportegyesület
elnökét. Kérdezi, van-e kiegészítése a beszámolóhoz.
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Garay Beatrix, a FITT anyuka boldog baba Sportegyesület elnöke: Köszöni a lehetőséget.
Közelebb szeretné hozni a jelenlévőkhöz azt, hogy mit is csinál az egyesület, ezért hozott
néhány képet. A szülésre előkészítéstől kezdve a munkába visszaállásig foglalkozik a
mamákkal. Folyamatosan adja körbe a képeket és kommentálja tartalmukat: foglalkoznak
mozgásfejlesztéssel, családi napokat, kirándulásokat szerveznek. Szívesen részt vesznek városi
programokon is (szüreti napok, állampolgári részvétel hete), ha hívják őket. Az épület, ahol
eddig működtek, anyagi okok miatt megszűnt, reméli, hogy most maradhatnak a Béla téren.
Mácsik Henrietta bizottsági tag: Érdeklődik, hogyan alakult az egyesület, illetve a programon
résztvevők létszáma.
Garay Beatrix, a FITT anyuka boldog baba Sportegyesület elnöke: Ha maradhatnak a Béla
téren, akkor több érdeklődőt tudnak majd fogadni, mert egyelőre várólistái vannak. Egy-egy
foglalkozáson 10-15 anyuka lehet jelen, hiszen hozzák magukkal a gyerekeiket és a babakocsik
tárolására is hely kell. A bizottság tagjai között is van, aki már részt vett programjukon vagy
segítette programjaikat.
Mácsik Henrietta bizottsági tag: Kérdezi, hogy eszközökkel, felszerelésekkel anyagilag hogyan
állnak.
Garay Beatrix, a FITT anyuka boldog baba Sportegyesület elnöke: Szerencsére egyelőre bírják
a költségeket, a tanítási szünetekben szeretnének többnapos programokat is bevállalni.
Fizetős programjaik költségeit szeretné csökkenteni. Szívesen pályázna is ezért, ha lesz
pályázat.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni a képes beszámolót, és kéri, hogy a városi rendezvényeken
való részvétellel kapcsolatban keressék a bizottságot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság – melynek létszáma
6 fő – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának 66/2020. (VI. 17.) határozata
a FITT anyuka boldog baba SE működéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság alcím 1. pont 6. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
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1.

elfogadja a FITT anyuka boldog baba SE szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2.

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

3.

2020. július 17.
Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

2020. július 17.
Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

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

2020. július 17.
Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

6. napirendi pont:
Tájékoztató a sportkoncepció tervezetének előkészítéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Murvai Árpád elnök: Szekszárd Megyei Jogú Város előző sportkoncepciója már több éve
érvényét vesztette, bár azért a város sportélete működött. Az új koncepciót leghamarabb
2020. szeptemberben lehet a bizottságok elé vinni. Az általa kiküldött anyagban látható
kiemelések, az aláhúzott szövegrészek olyan tartalmak, melyekkel kapcsolatban kéri a
bizottság tagjainak véleményét is, maradjanak-e benne a szövegben vagy vegyék ki belőle. A
sportkoncepció előkészítésével dr. Holczer Mónikát bízták meg, aki jelenleg, Majnay Gábor
osztályvezetővel közösen – az intézmények, egyesületek bevonásával – létszám- és
teremadatokat gyűjt. A tájékoztatás jelenlegi célja, hogy a bizottság lássa, folyik a munka,
készül a koncepció tervezete. Megkérdezi, van-e a bizottsági tagoknak kérdése.
Zaják Rita bizottsági tag: Arra kérdez rá, hogy beérkeztek-e már az egyesületektől a válaszok.
Murvai Árpád elnök: Vannak egyesületek, ahonnan már igen, de a folyamat még nem zárult
le.
Zaják Rita bizottsági tag: Azért kérdezi, mert úgy tudja, vannak egyesületek, akik nem
kívánnak részesei lenni a koncepciónak. Szerinte a dokumentumnak arra is választ kell adnia,
hogy vannak, akik csatlakozni szeretnének, de vannak olyanok is, akik nem.
14
0717jkv

Murvai Árpád elnök: Amikor már „összeállt” az anyag, akkor természetesen a szakma
képviselőivel is szándékukban áll megvitatni.
Kizakisz Georgiosz Román bizottsági tag: A sportegyesületek támogatásánál kritériumként
meghatározott minimum 50 fős aktív sportolói létszámot például lejjebb kellene vinni.
Murvai Árpád elnök: Lehetséges. Ezért is várja a szakosztályoktól a létszámadatokat. Ezúttal
is kéri a bizottság tagjait, hogy aktívan vegyenek részt a koncepció összeállításában.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Murvai Árpád elnök: Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

A bizottság – melynek létszáma 6 fő – 6 igen szavazattal, határozathozatal nélkül,
egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást.

7. napirendi pont:
Tájékoztató a szőlőhegyi óvodáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Murvai Árpád elnök: Arról tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a szőlőhegyi óvoda bővítésének
tervezési szakasza lezárult, folytatódhatnak a további munkák.
Zaják Rita bizottsági tag: Igen, ismeretei szerint a szakértő a bölcsődei terveket jóváhagyta.
Murvai Árpád elnök: Kéri a bizottságot a tájékoztató elfogadására.

A bizottság – melynek létszáma 6 fő – 6 igen szavazattal, határozathozatal nélkül,
egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást.

8. napirendi pont:
Egyebek
Murvai Árpád elnök: Átadja a szót Majnay Gábor osztályvezetőnek.
Majnay Gábor osztályvezető: A Szekszárdi Sportközpont Nkft. megbízásából Szuhai Balázs
2013 óta szervezi meg évente két alkalommal a Twickel Kupa FIDE sakkversenyt, mely idén
elképzelésük szerint összevontan valósulna meg szeptember elején, így összesen 180.000,- Ftba kerülne. A Sportközpont költségvetése jelenleg nem tartalmazza ezt az összeget, ezért kérik
a segítséget. A Facebook-on látta, hogy indítják a versenyt, de költségvetés hiányában nem
javasolja támogatni.
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Murvai Árpád elnök: Az osztályvezető javaslatával egyetért.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság –
melynek létszáma 6 fő – 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának 67/2020. (VII. 17.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nkft. Twickel Kupa FIDE sakkverseny
megrendezésére vonatkozó támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
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 Twickel Kupa FIDE sakkverseny megvalósításának anyagi
támogatására a Szekszárdi Sportközpont Nkft. által benyújtott
kérelmet – költségvetési lehetőség hiányában – nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2020. július 17.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

Az Egyebek napirendi pont keretében a bizottság tagjai egyéb észrevételt nem tettek,
további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért az elnök a rendkívüli nyilvános ülést 12
óra 15 perckor berekeszti.
K.m.f

Mácsik Henrietta
jegyzőkönyv-hitelesítő

Murvai Árpád
elnök

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Molnár Kata
jegyző

dr. Horváth Annamária
jegyzőkönyvvezető
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