SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
OKTATÁS, SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/6-10/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottságának 2020. augusztus 14. (péntek) napján 14 óra 15 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita képviselő, bizottsági tag;
Csötönyi László képviselő, bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető (az aljegyző megbízásából);
Meghívottak:

Kapinya István a Magyar Postagalamb Sportegyesület
M0-9 Szekszárd elnöke;
Szepesi József a Gemenc Judo Klub képviselője;
Asztalos Adrienn a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke;

Murvai Árpád elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 14 óra 15 perckor megnyitja.
Murvai Árpád elnök: Köszönti a megjelenteket az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság mai
ülésén. Zaják Rita és Csötönyi László bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat. Szeretettel
köszönti Majnay Gábor osztályvezető urat, dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referenst,
valamint a sajtó képviselőjét.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot,
amelyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet
állapította meg:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd működéséről és
terveinek bemutatásáról
(36. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kapinya István a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd elnöke
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Judo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(40. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Tancsa Zoltán a Gemenc Judo Klub elnöke
Szepesi József a Gemenc Judo Klub ügyvezetője, vezetőedzője
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Fitt Lesz Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(33. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Asztalos Adrienn a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke
4. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme
(42. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
5. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme II.
(43. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
6. napirendi pont:
Nemzetközi kerékpárverseny rendezésére vonatkozó tájékoztató
(41. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
7. napirendi pont:
Egyebek
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1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd működéséről és
terveinek bemutatásáról
(36. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kapinya István a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd elnöke
Murvai Árpád elnök: Köszönti a Magyar Postagalamb Sportegyesület M09-Szekszárd elnökét.
Az elnök úr egy nagyon szép írásos beszámolót készített. Tisztelettel kérdezi, hogy szeretné-e
kiegészíteni a beszámolót.
Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M09-Szekszárd elnöke: A tavalyi évet
véleménye szerint elég részletesen leírta a beszámolóban, mert az rendes év volt, és sikerrel
zajlott le. Az idei év nehezen indult a vírusjárványból kifolyólag. A tavaszi közgyűlésüket a
járvány miatt nem tudták megtartani márciusban, csak május 9-én. Először úgy nézett ki, hogy
a versenyeket sem tudják megtartani, és halasztani kell majd azokat. Végül szerencséjük volt,
mert a szekszárdi egyesület tudott versenyezni, de nem a felsőbácskaiakkal, mert kialakult a
madárinfluenza is időközben. A felsőbácskaiak egyesületének nagy része nem tudott a
madárinfluenza miatt részt venni a versenyeken, mert zárolták az állataikat, és még a
szabadba sem engedhették ki őket. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az M09 egyesület
a Dunántúlon helyezkedik el, így kiestek a fertőzött körzetből és a kunságiakkal társulva tudtak
versenyezni. De még így sem a megszokott időpontban kezdték el a versenyzést, hanem
majdnem egy hónap késéssel, szűkített formában. Korábban négy-négy versenyút volt, most
viszont a kialakult problémák miatt csak három-három. Az eredmények sajnos nem voltak
hasonlóak a tavalyiakhoz. Tavaly viszonylag elég jól sikerültek a versenyeik. Az idei évben
nemcsak a járvány és az influenza miatt nem sikerültek úgy a versenyek. A kunsági csoport
Pest alatt kezdődik Adony és Ercsi környékén, amelyhez viszonyítva a szekszárdi és bogyiszlói
tagok 60-70 kilométeres távolsággal lejjebb vannak, ami körülbelül egy órás út egy galambnak,
és a galamb ez idő alatt is fárad, lassabban repül, és így nem lesz olyan sikeres eredménye.
Volt egy verseny, amelyen másodikak lettek a csapataik, de ez nem a kerület rendezésében
lett megszervezve, hanem nemzeti verseny formájában. Most kezdődnek majd a fiatalabb
versenyek, de félnek előre, hogy lesz-e belőle valami. Székesfehérvár, Kisbér, Győr és
Mosonmagyaróvár biztos helyszínek. Ez a versenysorozat október hónapban fejeződne be.
Most az edző utakat próbálják megoldani, de erre még van engedélyük. Más kérdés, hogy a
versenyekből mi lesz.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni a beszámolót.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Ha elindul a galamb, akkor honnan tudja, hogy hova kell mennie,
és hogyan kell onnan visszajönnie?
Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M09-Szekszárd elnöke: A
postagalamb egy nagyon ritka állatfaj. Ez az egyetlen olyan madár, amelyet, ha bárhova is
elvisznek a világon, azonnal elindul, ha kiengedik, és megtalálja a hazavezető utat és az
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otthonát. Nem tudja megmondani, hogy ezt hogyan csinálják a galambok. Már évszázadok óta
vizsgálják, hogy mi alapján tájékozódnak a galambok. Sokak szerint azért, mert jó a látásuk, és
akár 100 kilométerre is ellátnak. Ő ebben azért annyira nem biztos. Volt már olyan galamb,
amelyik Adonyból nem talált haza, pedig a táv 100 kilométeren belül volt. Mások szerint a föld
mágnesességében kell keresni a magyarázatot, de nem tudták még megállapítani, hogy a
galamb testében hol van az a szerv, amelyik a föld mágnesességét figyeli.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Olyat tudnak csinálni, hogy Szekszárdról elröptetik valahova a
galambot, ahonnét vissza kell jönnie?
Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M09-Szekszárd elnöke: Nem, mindig
el kell vinni a galambot valahova, és onnét kell hazareptetni.
Murvai Árpád elnök: Nézte az írásos anyagban a kilométereket. Hogyan történik a személyek
utazása?
Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M09-Szekszárd elnöke: Ők nem
utaznak, hanem a galambokat utaztatják. Van egy speciálisan kialakított kamion vagy
teherautó a galambok szállítására. Ez a jármű több ezer galamb befogadására is alkalmas. Egyegy ketrecbe 25-30 galamb fér be, ez az utak távolságától is függ. Kerületi szinteken gyűjtik be
a galambokat, a teherautó elindul az egyesületek gyűjtőhelyei felé. A galambász nem megy,
csak a galamb.
Murvai Árpád elnök: A beszámoló alapján a fiatal személyek versenybe állítása és megnyerése
elég nehéz.
Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M09-Szekszárd elnöke: Sajnos ez így
van, de nem találják a hibát. Nem lehet még azt sem mondani, hogy a számítógépek miatt,
mert a gépekre itt nagyon is szükség van. Talán azért van ez így, mert nagyon drága a
galambászat. Sokba kerül a nevezési díj és a galambok takarmányozása. Egy 25 kilogrammos
keveréket 25.000 forintért lehet megvenni, és akkor ez még semmihez sem elég. Kétféle
oltásra is szükség van. Egy vakcina 50 galambra elegendő, de több mint 10.000 forint. A
különböző vitaminok, táplálék-kiegészítők és ásványi anyagok nélkül ma már nem lehet
versenyezni. Két tagjuk most szerzett diplomát. Próbálnak elhelyezkedni, de még nem sikerült
nekik. Őket most a szüleik tartják el, de elhivatott galambászok. Jelenleg a szülőknek kell
segíteniük ahhoz, hogy ezt a sportot űzhessék.
Murvai Árpád elnök: A koronavírus minden egyesületet sújtott. Reméli, hogy a második
hullám csak feltételezés. Gratulál a szép eredményekhez.
Kapinya István, a Magyar Postagalamb Sportegyesület M09-Szekszárd elnöke: Szeretné
megköszönni az egyesület nevében a gratulációt.
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 72/2020. (VIII.14.) határozata
a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd 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 Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd
szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 14.
Murvai Árpád elnök

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

2020. augusztus 14.
Murvai Árpád elnök

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

2020. augusztus 14.
Murvai Árpád elnök

2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Judo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(40. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Tancsa Zoltán a Gemenc Judo Klub elnöke
Szepesi József a Gemenc Judo Klub ügyvezetője, vezetőedzője
Murvai Árpád elnök: Szeretettel köszönti a Gemenc Judo Klub képviselőjét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
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Szepesi József, a Gemenc Judo Klub képviselője: Köszönti a bizottság tagjait. Elmondja, hogy
41 éve próbálja ezt a sportágat népszerűsíteni a városban. Ez idő alatt elég sok mindent látott
a sportban. Ami itt történt a városban sport ügyileg, és amiről ő nem tud, az nem történt meg.
Az eddigiekkel ellentétben kicsit másképp osztaná fel a város által biztosított támogatásokat.
Úgy tudja, hogy évek óta 20,6 millió forint áll a város rendelkezésére a sportegyesületek
támogatására. A beszámolóban le is írta, hogy ennek azonnal elviszik a 60 százalékát a TAO-s
sportágak. Úgy gondolja, hogy vannak itt olyan egyesületek, amelyek lényegesen előrébb
tartanak eredményben. Az eredményességi támogatást és a támogatási rendszert úgy kellene
megfogalmazni, hogy ne lehessen utólag módosítani rajta. Jámbor Attilával volt egy
elképzelésük, amelyet Attila papírra is vetett. Nem tudja, hogy ennek mi lett a sorsa. A
„Szekszárd Büszkesége” díj egy rendkívül jó kezdeményezés, de a tavalyi díjkiosztón történtek
olyan dolgok, amelyek elég hangos zajjal jártak. Volt olyan sportág, amelynél a halászlé kupa
verseny be volt írva díjazandó eseményként, és díjazva is lett. Ő ezt nem tartja valós
eredménynek. A kiírásban folyamatosan az szerepel, hogy a magyar bajnoki egy-három és a
nemzetközi verseny egy-hat helyezése kerül díjazásra. Nem egy olyan sportág van itt a
városban, amely a házi versenyt is magyar bajnokságnak írta ki. Jó lenne ezt egy kicsit átnézni,
mert nem valós eredmények születnek, és ezáltal nem is valós a támogatás. Miután TAO pénzt
csak öt sportág vehet igénybe, ő nem adna egy forint támogatást sem ezeknek a sportágaknak.
Több olyan város is van, ahol a TAO-s sportágak nem kapnak támogatást. Ezeknek a
sportágaknak rendkívül sok mozgásterük van. A város honlapján el szokta olvasni a bizottsági
ülések jegyzőkönyveit, mert érdekli, hogy mi történik. Volt egy mai napig agyontámogatott
sportág, ahol le lett írva, hogy a 60 millió forintos TAO pénzre jogosultak, de nincs idejük
beszedni, ezért arra kérik a várost, hogy támogassa őket. Ő, ha csak egymillió forintot
szedhetne így össze, le sem feküdne addig, amíg össze nem tudta ezt gyűjteni. Arról nem is
beszélve, hogy ezeknek a sportágaknak az eredményei nem tükrözik a támogatást. Tehát a
valós eredményeket kellene díjazni. Fontosnak tartaná, hogy azokat a szekszárdi sportolókat,
akik nemzetközi szinten is értek el eredményeket, majd elmentek egyetemre vagy főiskolára,
a városban történő visszaérkezésükkor segítsék például munkahellyel. Nem sportállásra
gondol, mint régen. Ki lehet mondani, hogy városnak élsport megtartó ereje nincsen. A négy
legeredményesebb versenyzőjük egy időben ment el főiskolára, egyetemre. Most végeztek,
és közülük kettő elvégezte az edzői szakot is az egyetem mellett. Szeptember közepén jönnek
majd haza. Sok olyan sportoló van itt a városban, aki megérdemelne egy kis odafigyelést a
város részéről.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni a beszámolót.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Szeretné megtudni az utánpótlás korúak létszámát. A fejlődés
akadálya ezek szerint az, hogy nincs elég edző, nincs megfelelő edzői utánpótlás? Nem lehet
jobban toborozni gyermekeket? Az ő fia most négy éves, de előbb-utóbb biztos, hogy
kipróbáltatja vele ezt a sportágat, mert olyan alapvető dolgokat lehet itt megtanulni, amely
minden sportágban jól jön. Nem tudja, hogy az egyesület megfelelő kapacitással tud-e fogadni
ilyen ütemben gyermekeket. Illetve mekkora lehetőség van erre?
Szepesi József, a Gemenc Judo Klub képviselője: Nem az ő egyesületüknél vannak ilyen
problémák. Kettő szakképzett edzővel dolgoznak.
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Faragó Zsolt elnökhelyettes: Az urat és a fiát kell a két fő alatt érteni?
Szepesi József, a Gemenc Judo Klub képviselője: Igen. Az egyesület létszáma, ha mindenki ott
van, 110 fő. De véleménye szerint ezt leírta a beszámolóba. A két edző 12 edzést tart egy
héten. Mindketten be vannak osztva mindegyik korcsoporthoz. Ez egyelőre nagyon jól bevált
így. 50 igazolt versenyzőjük van. Az azt jelenti, hogy a szövetségnek a tagdíját, licenszét fizetik,
és ennek függvényében versenyezhetnek. Magyar bajnokságon csak olyan személy indulhat
el, akinek megvan a licensze. A szabadidő sportolók száma 62 fő. Ők régiós versenyeken licensz
nélkül is elindulhatnak. Aki nem indul el versenyeken, nyilvánvalóan nem heti öt edzést végez,
hanem kettőt. Persze, ha szeretnének, akkor elmehetnek több edzésre is. Egy edzőt még talán
elbírna a klub. A másik edző finanszírozása félállásban történik, ő pedig a klub alapítása óta
társadalmi munkában végzi az edzői feladatokat. Ő inkább betesz, mint hogy elvenne. Emellett
van egy vállalkozása, de a két feladatot össze tudja egyeztetni, mert az edzések délutánonként
vannak. A 12 edzés elméletileg bővíthető. Tudni kell, hogy az egyesület a rendőrségi
objektumon belül tartja az edzéseket, ahol vannak korlátok. Volt kapcsolatos felvétel a Baka
Iskolával is, és annak idején még a Babits Iskolában is tartottak edzéseket, valamint a főutca
sportszék házában is. Kevesen tudják egyébként, hogy most újították fel a termet. Más
egyesületek beadványaiban szokta olvasni, hogy mindenfélére kérnek támogatást. Az ő
egyesületük nem kért erre támogatást, mert meg tudta oldani e nélkül is. Nagy szeretettel
meghívja a bizottság tagjait a felújított sportteremnek az átadására, amelyre most fog sor
kerülni. Véleménye szerint 21. századi minőségű lett. Nagy szeretettel várja elnökhelyettes úr
kisfiát. Asztalos Adriennek, a városi korábbi sportreferensének jelezte már, hogy véleménye
szerint a városban nincs is annyi gyermek, mint amennyit az egyesületek beírnak a
beszámolóba. Amikor nem lehetett teremben edzeni, akkor az atlétika pályán tartották az
edzéseket. Négy másik sportágnál nem volt annyi gyermek, mint náluk. Ennek ellenére leírják
az egyesületek, hogy 200-an sportoltak.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Az ő elképzelése szerint még legalább két edzőt elbírna ez az
egyesület. Hány négyzetméter a rendőrség épületében a terem?
Szepesi József, a Gemenc Judo Klub képviselője: 170 négyzetméter.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Az ismerőse szerint ennél nagyobb terület kellene rendes
bajnokságok megrendezésére.
Szepesi József, a Gemenc Judo Klub képviselője: A Judo Szövetségnek van egy állásfoglalása,
miszerint komolyabb versenyt rendes sportcsarnokban lehet rendezni. Szőnyegenként három
bíróval kell számolni, akiknek van felügyelő bírója. Volt olyan esemény, amelynek során 600
embert ültettek be a sportcsarnokba. Országos bajnokságot rendeztek, amelyre nemzetközi
minősítést kaptak. Van érdeklődés tehát a judo iránt.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Van arra lehetőség, hogy több bajnoki mérkőzés kerüljön a
városban megrendezésre?
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Szepesi József, a Gemenc Judo Klub képviselője: Folyamatosan kérték tőlük eddig is, hogy
rendezzenek versenyeket.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Mi volt ennek az akadálya eddig?
Szepesi József, a Gemenc Judo Klub képviselője: Volt egy afférjuk annak idején a
sportcsarnokkal, és onnantól kezdve nem akartak ott versenyt rendezni.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Milyen idős ez az affér?
Szepesi József, a Gemenc Judo Klub képviselője: Hat éves.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: A judo egy hasznos sport, főleg az utánpótláskorú gyermekek
életében. Újra fel kellene venni a kapcsolatot a sportközponttal.
Szepesi József, a Gemenc Judo Klub képviselője: Versenyeket csak serdülő korosztályig
szeretnének rendezni. Elmondja, hogy a szövetség támogatja őket, így bármelyik versenyt meg
tudnák itt rendezni.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Véleménye szerint minden gyermekkel ki kellene próbáltatni ezt
a sportágat pár hónapig, mert nagyon sok hasznos dolgot tanulhatnának.
Szepesi József, a Gemenc Judo Klub képviselője: Egyre több orvos ajánlja ezt a sportágat
lúdtalpas és mozgáskoordináció problémás gyermekeknek.
Murvai Árpád elnök: A beszámoló tartalmazza, hogy a 2017-ben kiírt és megnyert pályázati
összegnek csak a fele került kifizetésre, és 2019 decemberére volt ígérve a második fele.
Szepesi József, a Gemenc Judo Klub képviselője: Ez nem a városi támogatás volt, hanem a
szövetségen belüli pályázati lehetőség. A szövetségnek az állam biztosított egy meghatározott
összeget teremfelújításra, sportcsarnoképítésre. Erre a pályázatra bejelentkeztek ők is, és
kaptak nyolcmillió forint támogatást. Ennek a fele érkezett eddig meg, így jelenleg teljesen
nullán van az egyesületnek a kasszája, de megcsinálták, amit meg kellett. December elején
küldték el az utolsó szükséges aláírást, ekkor azt a visszajelzést kapták, hogy december végén
megérkezik az elnyert összegnek a másik fele is. Azóta háromszor írtak alá újból.
Murvai Árpád elnök: Nagyon szereti a kritikus hangvételt, mert csak abból lehet előrelépni
vagy változtatni. A TAO-s rendelet kormányrendelet. Ennek vannak végrehajtási szabályai és
jogrendje is. Ebbe nincs olyan bizottság itt a városban, amelyik belenyúlhatna. TAO támogatás
csak utánpótláskorú versenyzőkre használható. A felnőtt, magas szinten végzett versenyzés,
legyen az egyéni sport vagy csapatsport, igényli a támogatást ebben a városban. Nem hiszi,
hogy az lenne az előrelépés, ha a másikat húznák vissza. Kritika fogalmazódott meg a
díjkiosztásra is, amelyet első élményként éltek meg ők is. Teljesen aláírja, amit az egyesület
képviselője mondott, mert ez abszolút lejáratta a sportot és a teljesítményt. Negyedikes kisfiú
kétszer eltalált egy céltáblát Sötétvölgyben, és odaállt a nemzetközi szinten teljesítő sportoló
mellé. Megígéri, hogy ez a jövőben nem így lesz, és az országos szövetség által kiírt vagy
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elismert verseny eredménye fog dominálni. Más kérdés persze, hogy a fiatalabb generációt is
kellene díjazni, csak más módon. Úgy gondolja, hogy ezzel kapcsolatban mindenki egyetért.
Az utánpótlás-nevelés mindnyájuknak leírt és deklarált elképzelése. A városban most már két
intézményben is működik katonai, illetve rendészeti képzés. Ebből az egyesület nem tud
profitálni?
Szepesi József, a Gemenc Judo Klub képviselője: Ott olyan korosztályú fiatalok vannak, akik a
judo elsajátításához már öregek. Neki nem azzal van gondja, hogy nincs elég utánpótláskorú
versenyző. Szeretné, ha a bizottság tagjai egyszer meglátogatnák az egyesületet. 40 éve van
itt, de eddig kettő olyan személy volt az önkormányzatnál, aki kíváncsi volt az egyesületre.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Ő biztosan megnézi az egyesületet.
Szepesi József, a Gemenc Judo Klub képviselője: Nem szeretné, hogy úgy tűnjön, hogy támad,
de számára az a furcsa, hogy úgy bírálják el őket, hogy nem látják a munkájukat. Szeretné
elmondani, hogy a városból ifjúsági olimpiára nem került ki eddig senki más ez idáig, csak egy
Gemenc Judo-s sportoló. A Tolna Megyei Népújság ezt meg sem írta. Csak annyi lett leírva,
hogy az illető utazik Kínába. A megérkezésükkor egyedül a rádió volt kíváncsi arra, hogy mi
hogyan történt. Ez még csak nem is zavarja annyira, mert ők nem azért dolgoznak, hogy folyton
nyilatkozzanak. De az a tény nagyon zavarja, hogy a halászléfőzésért ugyanolyan díjazás járt.
Murvai Árpád elnök: Ez utóbbit nem az itt ülők követték el. Az elmondottak megerősítették
azt, hogy ezt a jövőben nem lehet ugyanígy csinálni. Megköszöni a megjelenést, az írásbeli
anyagot és az őszinteséget és kritikákat is, amelyekkel reális kép lett lefestve. Ez kell ahhoz,
hogy valami változzon. Elnökhelyettes úron kívül ő is le fog nézni az egyesülethez.
Szepesi József, a Gemenc Judo Klub képviselője: Mivel rendőrségi objektumban vannak, és a
vírus miatt is vannak még egyéb intézkedések, arra kéri a bizottság tagjait, hogy egy nappal
hamarabb jelezzék neki részvételi szándékukat.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Mikor kerül sor az elhangzott avató ünnepségre?
Szepesi József, a Gemenc Judo Klub képviselője: Augusztus 26-án, egy órakor.
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 73/2020. (VIII.14.) határozata
a Gemenc Judo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
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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 Judo Klub szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 14.
Murvai Árpád elnök

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

2020. augusztus 14.
Murvai Árpád elnök

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

2020. augusztus 14.
Murvai Árpád elnök

Nyerges Tibor bizottsági tag az üléstermet elhagyja 15 órakor. Jelen van 4 fő képviselő, a
bizottság határozatképes.
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Fitt Lesz Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(33. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Asztalos Adrienn a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke
Murvai Árpád elnök: Szeretettel köszönti Asztalos Adriennt, a Fitt Lesz Sportegyesület
elnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni az írásbeli beszámolót.
Asztalos Adrienn, a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke: Elmondja, hogy pár dolgot kifelejtett a
beszámolóból. Úgy alakult, hogy kevesebb rendezvényt tudtak szervezni. Egy fontos
rendezvény kimaradt, amely sajnos nem valósult meg, mégpedig a Prevenciós Paletta. 2018ban lett az egyesület hivatalosan is a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagja. Kálóczi
Andrea felkérte őket a rendezvénynek a megszervezésére. El is indították a szervezést, de
sajnos március 16-án közbeszólt az élet, és bezártak az iskolák, így a rendezvényt
elhalasztották. Jelenleg úgy néz ki, hogy ősszel kerül sor a rendezvényre. Kálóczi Andrea már
jelezte, hogy számítana az egyesületre a munkában, amelyet örömmel vesznek. Az időpontot
már elkezdték egyeztetni, és majd augusztus végén lépnek tovább. Elmondja még, hogy 201910
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ben volt utoljára Fitnesz Nap, amely a Dél-dunántúli régiónak a legnagyobb szabadidős fitnesz
rendezvénye, és amellyel körülbelül 400-500 főt szoktak megmozgatni. Ezt idén már nem
tudták megrendezni, és nem volt sajnos pályázati lehetőségük sem. Elmondja, hogy ennek
nem a vírus volt a legfőbb oka, hanem, hogy nagyon sok hasonló jellegű rendezvény van a
környékben, hogy nagyon nehéz egy olyan belépőt kikalkulálni, amivel akár nullára kihozhatják
a rendezvényt. Olyan előadót kell meghívni, akire be is mennek az emberek. Idén úgy
döntöttek, hogy nem működtetik tovább a fitnesztermüket. Nagyon nehéz egy ilyen jellegű
komplexumot fenntartani. Ha ezt tovább szerették volna csinálni, akkor üzleti jellegűvé kellett
volna tenniük ezt a dolgot, amelyet ő nem szeretett volna. Így azt a döntést hozta, hogy
visszamennek az alapokhoz, és inkább maradnak a szabadidős jellegnél. Visszaadták a bérleti
szerződést, amely egyébként le is járt. Most egy kicsit nyugodtabb vizekre eveztek, és
kevesebben is vannak az egyesületben. A munka viszont ugyanúgy folytatódik tovább.
Nyerges Tibor bizottság tag az ülésterembe visszatér 15 óra 04 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni a beszámolót. Ez a terület, amellyel az egyesület foglalkozik,
sok rokon mozgásformát érint. Milyen az egyesületnek a kapcsolata más egyesületekkel?
Asztalos Adrienn, a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke: Le is írta a beszámoló végén, hogy most
már évek óta nagyon sok egyesülettel dolgoznak együtt, sőt van olyan egyesület, amely az ő
segítségük lévén alakult meg. Példaként hozza fel a Fitt anyuka Boldog Baba Sportegyesületet.
Évekig együtt dolgoztak az Iberican Táncegyesülettel, mert ez az egyesület is ott bérelt termet,
ahol ők voltak. De kapcsolatba kerültek a Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesülettel is.
Nagyon jó kapcsolatot ápolnak a Mozgásművészeti Stúdióval is. A Sztár Fitt Egyesület,
amelynek a mohácsi születésű Sztárcsevics János a vezetője, aki Mohácson egy nagy névnek
számít, 2010 óta folyamatosan részt vesz a fitnesz napokon, és bármilyen más, egyéb
rendezvényükön is. Ezt az egyesületet nagyon szeretik itt a városban, és igen sokat ismerik is
őket. Három évvel ezelőtt megkereste őket egy alapítvány is, és bevonták őket egy pályázatba,
amelyet el is nyert az alapítvány. Megbízták őket ennek keretében fitnesz naphoz hasonló
rendezvénynek a megszervezésére. Ez kisebb rendezvény, mint a fitnesz nap, és eddig kétszer
került rá sor a Placcon. Egészségnap volt, amely nagyon sok sikerült pont azért, mert nem nagy
méretű volt. 100-150 fő kényelmesen befért oda, a hangulat nagyon jó volt, családias jellegű.
Ingyenes volt, így nem kellett azon aggódniuk, hogy ki tudják-e fizetni a fellépőt vagy a bérleti
díjat. Nagyon hálásak az alapítványnak, mert még egyéb más rendezvényüket is támogatták.
Szepesi József is jelezte már korábban neki, hogy nagyon örülnének, ha kimenne az egyesület
hozzájuk bemelegítést tartani. Sok sportegyesülettel kapcsolatban vannak.
Murvai Árpád elnök: Iskolákban próbálkozik az egyesület?
Asztalos Adrienn, a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke: Az iskolákkal más a helyzet. Volt
próbálkozásuk gyermekcsoport indítására, de ez nagyon nehéz. Egyrészt azért, mert az előző
beszámolóban is elhangzott, hogy szinte minden gyermek jár valahova, másrészt pedig azért,
mert ez az egyesület nem a gyermekekre fókuszál. Neki jelenleg nincs kapacitása gyermek
csoportra, a kollégái pedig nem annyira motiváltak azzal kapcsolatban, hogy bejussanak
iskolákba. Az egyesület inkább a 30-65 éves korosztályra fókuszál, de most el tudja mondani,
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hogy egyre több diák jelenik meg náluk a mindennapos testnevelés lévén. Tájékoztatja a
bizottságot arról, hogy mindennapos testneveléssel kapcsolatban csak jelenléti ívvel jöhetnek
hozzájuk a diákok. Iskolákba annyira nem szeretnének kimenni, de, ha hívják őket
rendezvényre, akkor természetesen elvállalják. Már csak azért sem mennek ki rendszeres
jelleggel, mert hely sincs.
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 74/2020. (VIII.14.) határozata
a Fitt Lesz 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 Fitt Lesz Sportegyesület szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 14.
Murvai Árpád elnök

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

2020. augusztus 14.
Murvai Árpád elnök

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

2020. augusztus 14.
Murvai Árpád elnök

4. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme
(42. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
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Murvai Árpád elnök: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a bizottságnak nem
határozatot kell hoznia, hanem a véleményüket kell, hogy kialakítsák, amelyet pedig majd
eljuttatnak a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsághoz. Az előterjesztés a Sió Kupa
megrendezésével kapcsolatos. Idén 51. alkalommal kerülne megrendezésre. Azért használja a
feltételes módot, mert a fenyegető második hullám még sok mindent megváltoztathat. A
kérelem azt feltételezi, hogy ez az esemény megrendezhető lehet. Javasolja, hogy a bizottság
fogadja el a következőket: az 51. Sió Kupa megrendezéséhez kívánjon sok sikert a bizottság az
alábbi javaslatokkal. A rendezők kísérjék figyelemmel az éppen aktuális vírushelyzettel
kapcsolatos rendeleteket, amelyek még szeptemberre változhatnak, és azokat maximálisan
érvényesítsék a résztvevő csapatokkal, technikai személyzettel és a kilátogató nézőkkel. A
felsoroltak azt is jelzik, hogy részükre szükséges védőfelszereléseket, fertőtlenítő szereket
biztosítani. Az ültetési rendet is ide sorolná, mert ki tudja, akkor milyen távolságok lesznek
megadva. Iskolai két méter van megadva, nem sortávolság. Javasolja, hogy legyen ingyenes a
Sió Kupa minden mérkőzése a nyitó és záró versenyével együtt. Ha a rendezőklub a saját
forrásból szeretné támogatni a kérelemben szereplő egyesület gálarendezvényét, azt is
szívesen üdvözöli a bizottság. Ezen rendezvényt a bizottság támogatja abban a reményben,
hogy egyetlen szervezet sem használja fel saját malmára vagy valamilyen más szervezet ellen.
Teremhasználatra nem tenne javaslatot, ezt először át kellene, hogy beszéljék. Elmondja
őszintén, hogy kacérkodik azzal a gondolattal, hogy kapjon meg az egyesület ingyen a
rendezvényre minden termet.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Úgy gondolja, hogy eddig is ingyenes volt a Sió Kupa, így
mindenképpen támogatná, hogy ezután is ingyenes legyen annak fejében, hogy ingyen adják
a Sportcsarnokot erre a rendezvényre és akkor az egyesület odaadja a bevételüket Halász
Gábornak, akit itt említett a kérelem. Halász Gábor, szekszárdi ökölvívó Boksz gálájának
megrendezése lenne támogatva. Ahogyan a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsághoz írt
levelükben említették, tulajdonképpen egy kicsit faramuci dolognak jön le számára, hiszen,
hogy ha a Sportcsarnok odaadja ingyen erre a három napos rendezvényre a sportcsarnokot,
akkor annak van egy összegszerűsége. Eddig ez nyilván az előző igazgató kompetenciája volt.
Egy három napos rendezvénynek elég nagy lehet a bevétele. Azt gondolja, hogy a sportcsarnok
tudja, hogy hova, kinek ad támogatást, ha viszont ennek ellenére pluszban támogatni szeretné
az egyesület ezzel Halász Gábort, mint ökölvívót azt örömmel fogadná, hiszen akkor nagy
valószínűséggel egy olyan nívós rendezvényt tudna összehozni, ami tényleg egy nemes
befejezés lehet az ő boksz pályafutásának. Gábor elég régóta tartja a lelkét ennek a
sportágnak, amit ő is fontos dolognak tartok. Ennek ügyében tettek egyeztetéseket, lépéseket
azzal kapcsolatban, hogy hogyan is tudnák támogatni, előrébb vinni, fejleszteni az egyesületek
bevonásával. Természetesen majd eldönti a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, hogy
kinek mire van pénze, de nem javasolná azt, hogy ingyenessé tegyék.
Murvai Árpád elnök: Az elején azt mondta az elnökhelyettes úr, hogy támogatja az
ingyenességet.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Igen, a Sió Kupát, de ennek ellenére, hogy ha ők támogatják,
akkor Halász Gábort támogassák.
Murvai Árpád elnök: Saját forrásból.
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Nyerges Tibor bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy önkormányzati ilyen verziót nem tud
felvállalni, hiszen elég kezelhetetlen viszonyok alakulnak ki. Tiszta gazdasági és tiszta
koncepcionális viszonyokat kell teremteni. Döntöttek arról, hogy Halász Gábornak azt a
rendezvényét, amit szeretne megvalósítani, támogatni fogják, de a költségvetésnek lesz a
függvénye, hogy hogyan és milyen formában. Itt is meg kell jegyezni, hogy Halász Gábor
rengeteget tesz a leszakadó fiatalokért szabadidejében és mindenütt. Tulajdonképpen apró
pénzért olyan gyerekeknek is tud valamilyen programokat szervezni, akik már kiestek a
világból. Az a fajta etalon ebben a műfajban, akit mindenféleképpen támogatni kell. Más
konstrukció, hogy mikor adják oda ingyen a sportcsarnokot bárkinek is, mert ez megint fiskális
dolog. Ma jelen pillanatban a szekszárdi önkormányzatnak semmilyen formában sincs olyan
plusz forrása még, amivel ilyen ingyenességet tudna biztosítani, ráadásul súlyos tíz millió
forintokkal van támogatva a kérelmező a város által. Tehát az önkormányzat odaadja a KSCnek a támogatást, és odaadja külön Halász Gábornak is, a kettőt nem mossák össze. Viszont a
sportcsarnok gazdálkodását sem tudják borítani. Az eddigi gyakorlat igen érdekes, ezt több
cégtől is hallották. Az egyik városi intézmény nem fizet a Távhőnél meleg vizet három éve, és
egy hatalmas, 30.000.000 forintos tartozást halmoz fel, az önkormányzat cége meg ennyivel
jut mínuszba, és azt mondják, hogy ez nem gond, mert a nagy kasszával úgy is összehozzák.
Ezt így nem lehet csinálni. Megtehetik azt, hogy a város polgárainak azt mondják, hogy
menjenek oda, legyen ingyen a meccs. Ne szedjenek belépőt, ez az adófizető polgárok felé
lehet egy gesztus is. Semmi más konstrukciót ne fogadjanak el senkitől.
Kizakisz Georgiosz Roman bizottsági tag: Javasolja, hogy tegyen ki az egyesület a mérkőzésen
becsület kasszát, de úgy gondolja, hogy ez nem a bizottság kompetense.
Murvai Árpád elnök: Javasolná az ingyenesség mellé, hogy ezzel együtt kérjék meg az
egyesületet arra, hogy a rendezvény kapcsán, a plakátokon, szórólapokon, műsorfüzetben
jelezve legyen, hogy a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság támogatja az
ingyenességgel a rendezvényt. Jó lenne, ha ez megjelenne. Még egyszer mondaná, hogy ez
nem határozat, hanem vélemény. Arra kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy
egyetértenek-e ezzel a véleménnyel.
A bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetértett a kialakított véleménnyel.
5. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme II.
(43. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Murvai Árpád elnök: Az egyesület elnöksége jelezte, hogy november 15-én nemzetközi
válogatott női kosárlabda mérkőzésnek adhatna otthont a város. A holland válogatott lesz az
ellenfél. A mérkőzés sorsdöntő lenne a válogatottnak, az Európa bajnoki szereplés a tét.
Nyilvánvalóan óriási szakmai és szurkolói érdeklődés fogja ezt a rendezvényt kísérni. Ez az
esemény nagyon örömteli, de még eléggé messze van. Nagyon sok mindent kell még addig
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egyeztetni és megbeszélni a rendező klubbal és az országos szövetséggel is. Véleménye szerint
csak ezt követően tudnának erről a kérelemről érdemben dönteni. Nagyon apró részleteket is
kell még tisztázni, mint például a fogadást vagy a csarnok biztosítását is.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: A nemes bajnokság kapcsán javasolja, hogy biztosítsák
ingyenesen a sportcsarnokot. Egyeztetésekre is szükség van. Ez egy kisebbfajta döntés ahhoz
képest, hogy még mennyi befolyásoló tényező lehet. Nem lehet még tudni, hogy a rendezvény
idején a nézettség mennyire lesz majd korlátozva. Úgy gondolja, hogy nem 200 fő akarja majd
nézni ezt a mérkőzést, hanem 500 fő feletti lenne a nézőszám.
Murvai Árpád elnök: Ez az egyik aggálya. Normál esetben 1.200 személy nézné meg a
mérkőzést abban a csarnokban.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: A televízió közvetítéssel lehet 500 fő alatt tartani a rendezvényt.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Jelenleg még nagyon sok a bizonytalansági tényező. A „c” jelű
határozati javaslat elfogadását javasolja. Meg kellene várni a szeptembert, mert addigra még
sok minden eldőlhet. Későbbiekben derül ki például, hogy elengedik-e a hollandokat az
országba.
Murvai Árpád elnök: A „C” jelű határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 75/2020. (VIII.14.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága javasolja a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságnak, hogy a Kosárlabda Sport Club Szekszárd 2020. november
13-15. között megrendezésre kerülő Magyarország-Hollandia női
Európa-bajnoki selejtező mérkőzés rendezvénye vonatkozásában
későbbi ülésen határozzon;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 14.
Murvai Árpád elnök

6. napirendi pont:
Nemzetközi kerékpárverseny rendezésére vonatkozó tájékoztató
(41. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
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Murvai Árpád elnök: Steig Gábor megkereste a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökét
azzal a kéréssel, hogy szeretne megrendezni egy nemzetközi kerékpárversenyt. A verseny
egyébként ugyanabban az időpontban lenne, mint a Sió Kupa. A kérelemmel kapcsolatban
egyeztetett Malomsoki Krisztián ügyvezető igazgató úrral is, mert a sportcsarnoktól négy
millió forint támogatást kérne a kérelmező. A sportcsarnok lenne a kérelem alapján a szervező,
a lebonyolító pedig az egyesület. Ez egy szabadtéri rendezvény lenne, amely esetében 500
főnél van meghúzva a résztvevők száma. Itt lenne a rendezvény a Béla király tér körül, ahova
ők egy szüreti fesztivált szerettek volna rendezni. Ez utóbbi eseményt pontosan a járvány miatt
nem rendezik meg. Ha ugyanide szerveznének egy 1.000-1.300 fős rendezvényt, az véleménye
szerint nem lenne célszerű. A másik problémája az, hogy nem lát a kérelemben több dolgot.
Az egyik azzal kapcsolatos, hogy többszakaszos nemzetközi rendezvényről lenne szó, ahova
sárga és piros színnel jelzett országokból is érkezhetnek versenyzők. Az ő befogadásukat,
beengedésüket nem látja biztosítottnak. A másik probléma az, hogy az útvonalon és a rajt- és
célhelyen sem garantált a járványügyi szabályoknak a betartatása. Így aggályai vannak azzal
kapcsolatban, hogy ez a rendezvény szerepeljen-e a versenynaptárban. A legsúlyosabb érve
viszont az, hogy jelen pillanatban nincs költségvetésük.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Elmondja, hogy az olaszok a nemzetközi versenyüknek a
magyarországi szakaszát azért mondták le, mert nem látják biztosítottnak a versenyzők
fertőzéstől való megóvását. Ha ennek a neves versenynek a magyarországi szakasza elmarad,
akkor véleménye szerint nem tudnának ugyanabból a körből versenyzőket szerezni erre a
rendezvényre. Az elképzelést egyébként szépnek tartja, de ebben a vírusos időszakban
kivitelezhetetlen.
Murvai Árpád elnök: Javasolja, hogy a bizottság ne javasolja megrendezni 2020. szeptember
19-20. napján a többszakaszos országúti kerékpárversenyt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 76/2020. (VIII.14.) határozata
nemzetközi kerékpárverseny rendezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága nem javasolja megrendezni 2020.
szeptember
19-20.
napján
a
többszakaszos
országúti
kerékpárversenyt.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 14.
Murvai Árpád elnök
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7. napirendi pont:
Egyebek
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: A bizottság még nem fogadta el az ügyrendjét.
A következő rendes ülésre ezt előkészítené a hivatal, amelyhez a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság Ügyrendjét vennék alapul.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni mindenkinek a részvételt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért az elnök a nyilvános ülést 15 óra 36
perckor berekeszti.

K.m.f

Mácsik Henrietta
jegyzőkönyv-hitelesítő

Murvai Árpád
elnök

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Göttlinger István
aljegyző

dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető
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