SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
OKTATÁS, SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/6-1/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottságának 2020. január 10. (péntek) 18 óra 13 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

Csötönyi László képviselő, bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurkovics János alpolgármester;
Majnay Gábor osztályvezető;
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető;
Meghívottak:

Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club
elnöke;
Jámbor Attila a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület
elnöke
Jámborné Inger Nikoletta a Szekszárdi Kajak-Kenu
Sportegyesület képviselője;
Sáth Sándor a Szekszárdi Asztalitenisz Club képviselője;
Hacsa Mónika az Iberican Táncegyesület elnöke;
Kárpáti Zoltán a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football
Club elnöke;
Piros László az Alisca Nyílai Íjász Egyesület elnöke;
Halász Gábor az „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás
Nevelő Boksz Klub elnöke;
Nagy Attila a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke;
Szélné Bajor Ágnes a Dynamic Triatlon Club egyesület
elnöke.
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Murvai Árpád elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 18 óra 07 perckor megnyitja.
Murvai Árpád elnök: Köszönti a megjelenteket Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának első ülésén. Szeretné megköszönni az
önkormányzat munkatársainak az előkészítő munkáját. Köszönti a sajtó képviselőit, mert a
bizottság számára nagyon fontos a nyilvánosság. Köszöni szépen, hogy folyamatos
jegyzőkönyvvezetést fognak látni.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot,
melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnökhelyettesének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
2. napirendi pont:
Javaslat az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítő személyének
megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club működéséről és terveinek
bemutatásáról
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke
4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Jámbor Attila a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület elnöke
5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárd Asztalitenisz Club működéséről és terveinek bemutatásáról
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(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Fekete Adrien a Szekszárd Asztalitenisz Club elnöke
6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Iberican Táncegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Hacsa Mónika az Iberican Táncegyesület elnöke
7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club működéséről és terveinek
bemutatásáról
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kárpáti Zoltán a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club elnöke
8. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Nyilai Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Piros László az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke
9. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz Klub
működéséről és terveinek bemutatásáról
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Halász Gábor az „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz Klub
elnöke
10. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Tolnai Tájak Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Nagy Attila a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke
11. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Dynamic Triatlon Club egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
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(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szélné Bajor Ágnes a Dynamic Triatlon Club egyesület elnöke
12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(2. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
13. napirendi pont:
Javaslat a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 2019. évi Ifjúsági keretre
benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
14. napirendi pont:
Az „Union Box Team” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Box Klub 2019. évi Sportkeretből
(működés) kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
15. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület 2019. évi Ifjúsági keretre
benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
16. napirendi pont:
Javaslat a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 2019. évi Sportkeretre
(Rendezvények szervezése) benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg
felhasználásának módosítására
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
17. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Nyugdíjas Polgári Egyesület 2019. évi Tartalék Keretéből megítélt
támogatási összeg felhasználásának módosítására
(15. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

1. napirendi pont:
Javaslat az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnökhelyettesének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Murvai Árpád elnök: Javasolja, hogy a bizottság Faragó Zsoltot válassza meg
elnökhelyettesnek. Megkérdezi, hogy elfogadja-e a jelölést.
Faragó Zsolt bizottsági tag: Elfogadja a jelölést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Faragó Zsolt elnökhelyettessé választására vonatkozó
határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 1/2020. (I.10.) határozata
elnökhelyettes megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
elnökhelyettesének
Faragó Zsoltot
választja meg.
Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

2. napirendi pont:
Javaslat az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítő személyének
megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Csötönyi László bizottság tag az ülésterembe megérkezik 18 óra 17 perckor. Jelen van 7 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
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Murvai Árpád elnök: A bizottságnak jegyzőkönyv-hitelesítő személyt is kell választania. Mácsik
Henriettát javasolja. Megkérdezi, hogy elfogadja-e a jelölést.
Mácsik Henrietta bizottsági tag: Elfogadja a jelölést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Mácsik Henrietta jegyzőkönyv-hitelesítővé választására
vonatkozó 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 2/2020. (I.10.) határozata
jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 60. §-ára tekintettel a bizottság
üléseiről készült jegyzőkönyvek hitelesítőjévé
Mácsik Henriettát
választja meg.
Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club működéséről és terveinek
bemutatásáról
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke
Gyurkovics János alpolgármester az ülésterembe megérkezik.
Murvai Árpád elnök: A napirendi pont tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy a
bizottság hiánypótlásnak tesz eleget a beszámolók meghallgatásával. A napirenden szereplő
beszámolók még a 2019-ben érkeztek a hivatalba. Tisztelettel köszönti Bay Attilát, a Szekszárdi
Fekete Gólyák Kézilabda Club elnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beadott
írásbeli beszámolót.
Bay Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Elmondja, hogy az idei évre a
legnagyobb feladatuk a Babits Iskola udvarán a csarnok építés lesz. Ezt már az előző évben
szerették volna elkezdeni és befejezni, de kicsit húzódik a történet, ugyanis az történt, hogy a
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tavalyi évben lefolytattak egy közbeszerzési eljárást, amelynek eredményeképpen egy húsz
százalékkal magasabb árat kaptak, mint ami az eredeti tervekben szerepelt. Kérték a Magyar
Kézilabda Szövetségtől, hogy emeljék meg a keretüket. A beruházás látvány-csapatsport
keretében valósulna meg. Mivel az emelkedés a 15 százalékot meghaladta, ezért igazságügyi
építési szakértő lett kirendelve a szövetség részéről. A szakértővel megkezdték az egyeztetést,
aki át is nézte a terveket. A tervvel kapcsolatban voltak észrevételei a szakértőnek, és
javasolta, hogy módosítsanak a terveken. A tervezés jelen pillanatban folyamatban van, és, ha
minden igaz, akkor jövő héten állnak majd rendelkezésre a módosított tervek. Az árat
nyilvánvalóan még egyszer kalkulálniuk kell majd, és csak ezek után tudnak majd az
igazságügyi szakértőhöz visszamenni.
Murvai Árpád elnök: Szeretné megköszönni az írott és a szóbeli tájékoztatást is az egész
bizottság nevében. Az egyesület népszerű, és nagy hagyományokkal és eredményekkel
rendelkezik, de érződik, hogy a klub most egy kicsit mélyebbről indul neki a feladatának.
Figyelemmel fogják kísérni a szakmai szervezési utat, és lehetőségeikhez mérten támogatni is
fogják az egyesületet. Sok sikert kíván a fiatalításhoz és az egyesület munkájához. Szeretné
megkérni az elnök urat, hogy a jövőben is igyekezzen, és hatékony munkát végezzen a
pályázati lehetőségek terén. Javasolja a beszámoló elfogadását.
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 3/2020. (I.10.) határozata
a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club működéséről és terveinek
bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 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 oktatási, sport és ifjúsági bizottság alcím 1. pont 6
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád Oktatás elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Jámbor Attila a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület elnöke
Murvai Árpád elnök: Köszönti a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület elnökét, Jámbor Attilát
és Jámborné Inger Nikolettát. Megkérdezi az egyesület elnökét, hogy szeretné-e kiegészíteni
a beadott írásbeli beszámolót.
Jámbor Attila, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület elnöke: Elmondja, hogy pont az idei
évben 10 éves az egyesület. Szeretné, ha a bizottság tagjai egy kicsit belelátnának a klub
működésébe, hiszen a várostól is kapnak támogatást, és nem titkolt szándékuk, hogy a
jövőben is szeretnének támogatásban részesülni. Szeretné megköszönni az eddig nyújtott
támogatását a városnak. Az elmúlt 10 évben nagyon dinamikusan fejlődtek mind szakmailag,
mind infrastrukturálisan, mind pedig létszámban. A beszámolóban 75 sportoló szerepel, ők
azok, akik kiváltott versenyengedéllyel rendelkeznek. A szabadidő sportolókkal együtt
azonban közel 120-an vannak. Az elmúlt 10 évben olyan infrastrukturális fejlődésen mentek
keresztül, hogy létrehoztak egy kajak-kenu bázist, amelyben önerőt is vállaltak. Tudni kell,
hogy ez a sportág nagyon eszközigényes, tehát ahhoz, hogy sportolni tudjanak, nagyon komoly
eszközparkra kell, hogy szert tegyenek. Eszközök alatt nemcsak a kajakokat érti, hanem a
kiegészítő eszközöket is, mint például a motorcsónakokat és az öltözőket. Fadd-Domboriban
létrehoztak egy edzőközpontot, amely szintén a saját tulajdonukban van, és ők működtetik is.
Mindezt azért mondja el, mert egy olyan rendszert alakítottak ki, amely a szövetségen belül is
példaértékű. Elmondja, hogy elég sokszor állítják az egyesületet példának. Egy olyan rendszert
hoztak létre, amelyben a működési költségeiknek a 60 százalékát saját maguk teremtik elő. A
saját bevételeikben nyilván benne vannak a tagdíjak is, valamint olyan infrastrukturális
eszközöknek a működtetései is, amelyekből bevételt tudnak generálni. Az elmúlt 10 évben az
első csoportjuk felnőtt, de büszkén mondhatja, hogy ebből a csoportjukból maradtak felnőtt
versenyzőik is, akik nem akartak elmenni a városból. Ifjúsági korban egész szép eredményeket
értek el, több ifjúsági világbajnoki címet is nyertek, valamint Európa-bajnokságot is nyertek és
győzedelmeskedtek az Európai Olimpiai Reménységek Tornáján is. Ezek közül a versenyzők
közül hárman maradtak náluk. Ők úgy igazították a tanulmányaikat, hogy tovább tudjanak
sportolni az egyesületnél. Úgy érzik, hogy ezeknek a versenyzőknek a finanszíroztatása és
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tovább sportoltatása az egyesület feladata. Az egyéni sportok teljesen másképp működnek,
mint a csapatsportok. Náluk csak akkor kap egy versenyző fizetést, ha a legjobb versenyzők
között van. Alapvetően majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy ehhez olimpiát kell, hogy
nyerjen a versenyző. Nyilván ez alatt is keres valamennyit, de ezek elenyésző összegek a
belefektetett munkához képest. A klub az idei évben, hogyha lehet, akkor még nagyobbat fog
fejlődni. A város segítségével és egyéb források bevonásával egy elég komoly szabadidős
központot szeretnének létrehozni a Sió partján, amely a 10 évvel ezelőtt szerzett
tulajdonjogukra fog épülni. A klub megyei forrást is tud bevonni a szekszárdi közigazgatási
területre, amelyre külön európai uniós engedély kellett, és amelynek külön TOP-os forrása
van. A megyei forrás mellett saját erőt is bevonnak ingatlanfejlesztésre. A város is támogatja
ezt a fejlesztést a saját TOP-os forrásából kiegészítő létesítményekkel kapcsolatban. A város
által támogatott fejlesztés csatlakozik más turisztikai dolgokhoz is, mint például a telekház
vezető útépítéshez. A megépülő vízitúra útvonal Ozorától egészen a Dunáig terjedő szakaszán
a szekszárdi szállást a város fogja kiépíteni. Az egyesület szeretné a saját bevételeit növelni,
hiszen megnőttek a feladataik, és a létszámuk is jelentősen növekedett. Éppen ezért a
működési költségeiket a duplájára szeretnék növelni. A bevételeik jó része saját bevétel,
valamint szövetségi támogatás, és vállalkozási tevékenységből származó bevétel. Az egyesület
nem gazdasági társaság, így profitot nem termel, így a vállalkozási tevékenységből származó
bevételeket visszaforgatják a klubba. Az önkormányzati támogatás a saját bevételek 10
százalékát teszi ki. Ezt a 10 százalékos arányt szeretnék továbbra is megtartani. Ez az jelentené,
hogy, ha van rá mód, akkor szeretnék, ha a működési támogatásuk a duplájára emelkedne.
Eddig a működési támogatásuk 1,2 millió forint volt, és nagyon szeretnék, ha 2,4 millió forintra
emelkedne. Lenne még egy kérésük, amellyel kapcsolatban régebben a polgármester úrral is
egyeztettek. Van egy komoly hiányérzetük a várossal szemben. Ez nem egyéni kezdeményezés
lenne a részükről, ugyanis több egyéni sportág képviselőivel is egyeztettek, és velük együtt
fogják megtenni majd az előterjesztésüket. Szeretnék, ha a közeljövőben más városok
mintájára Szekszárdnak is lenne egy elfogadott sportjutalmazása, amely előre látható, és
kiszámítható. Más városban testületileg elfogadott táblázat van arra, hogy ifjúsági kor felett
kiemelkedő nemzetközi eredményt elért versenyzők milyen díjazásban részesülnek a város
részéről. Ezt a rendszert, amelyet szeretnének majd előterjeszteni, a bizottsággal is
egyeztetnék. Az elmúlt 15 év eredményeit megnézve ez a kezdeményezés a város
költségvetését nagyon minimálisan terhelné csak meg, mert elég ritka, hogy ifjúsági kor felett
saját nevelésű versenyző kiemelkedő eredményt érjen el.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni az írásbeli és a szóbeli beszámolót is. Várják ezt az anyagot,
amelyet meg fognak vitatni. Az egyesület elnöke egyébként nyitott kapukat dönget.
Nyerges Tibor bizottsági tag: A faddi telephely Domboriban van?
Jámbor Attila, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület elnöke: Igen, a Tulipán utca 2. szám
alatt.
Nyerges Tibor bizottsági tag: A sió-parti bővítés a régi telephely felé megy?
Jámbor Attila, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület elnöke: A Sió déli partján, a Kolping
kertészet körül van egy 3.000 négyzetméteres telkük.
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Murvai Árpád elnök: Megkéri az egyesület elnökét, hogy a jövőben is keressenek pályázati
lehetőségeket, és a szponzori kapcsolatrendszerüket bővítsék. Nagyon sok sikert kíván.
Javasolja a beszámoló elfogadását.
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 4/2020. (I.10.) határozata
a Szekszárdi Kajak-Kenu 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. jóváhagyja a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárd Asztalitenisz Club működéséről és terveinek bemutatásáról
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Fekete Adrien a Szekszárd Asztalitenisz Club elnöke
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Murvai Árpád elnök: Köszönti a Szekszárdi Asztalitenisz Club képviselőjét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Sáth Sándor, a Szekszárdi Asztalitenisz Club képviselője: Elmondja, hogy az írásbeli anyagban
is jelezte, hogy egy olyan helyzetbe került az egyesület, amely az eddigi pályafutása alatt nem
igazán fordult elő. Amikor az egyesület elnökét megválasztották 2013-ban, akkor megjelent
egy új civil törvény. A jogszabály szerint az elnök a vagyonával felel. Ekkor kérte fel egy volt
játékosát, hogy vállalja el az egyesület elnöki feladatait. Az illető aláírta a nyilatkozatot, és
elvállalta a feladatot. Erre 2013. május 23-án került sor. A gazdasági ügyintézővel ekkor 7,4
millió forintra becsülték az egyesület vagyonát. Most viszont üres kaszája van az egyesületnek
jelentős létszámcsökkenéssel. Időközben azzal sem értett egyet, hogy az ide érkező repülő
turisták a szekszárdi játékosokkal nem is mérkőznek meg. A paksi körzetből is érkeztek az
egyesülethez régebben gyermekek. Ez nagy öröm volt számára. Ekkor 73 igazolt versenyzőjük
volt. Januárban lemondott az elnök, júniusra pedig elfogyott az egyesület pénze. A
támogatásaikat befagyasztották. Időközben kiderült, hogy a teremért is fizetniük kell. Annak
idején, amikor a csarnok épült, a húsipari kombinát jelentős összeggel támogatta az
építkezést. A húsipar az asztalitenisz és a súlyemelő szakosztálya miatt nyújtott támogatást,
ezért ingyen kapták a termet. Tolna megyében először Szekszárdon volt asztalitenisz klub.
Nem szeretné, ha törést szenvednének. Havonta 200.000 forintot kell, hogy fizessenek üres
kassza mellett a terembérlésért. most volt egy időszak, két vagy három hónap, amikor ingyen
kapták a termet, mert nem számlázták ki még nekik a 200.000 forintot, amelyet nagy
valószínűséggel nem is tudnának kifizetni. Ő megpróbálja a töréseket kivédeni, és újra
felépíteni a klubot. Ehhez szüksége lenne a bizottság erkölcsi és anyagi támogatására is. Pénz
nélkül nagyon nehéz működni. Szeretné, ha az iskolákkal újra fel tudná venni a kapcsolatot,
valamint azokkal a vállalkozókkal is, akik régen támogatták az egyesületet. Ezekről
mindenképpen szeretne volna tájékoztatni a bizottságot, mert ezek az információk nem
jelennek meg az újságokban. Fél évet adott magának, és nagyon bízik abban, hogy nem mond
csődöt. 51 százalék az esélye annak, hogy meg tudja csinálni. A városnak régen volt egy
Szekszárd Kupája, amelyet szeretne újraéleszteni. Régen ezt annyiszor rendezték meg, hogy
egyesek szerint ez már Guinness rekord lenne. Bízik abban, hogy az emberek vissza fognak
jönni hozzájuk. Talán az a szülő, aki már találkozott pingpongütővel és labdával, ide fogja
engedni a gyermekét. A gyermekek kiválasztásánál a TAO-val rendelkező sportágak előnyt
élveznek. Ezt egy kicsit diszkriminációnak érzi, mert mind a hat sportág megérdemli, hogy ezt
megkapja ezt a támogatást, de ebből a hat sportágból nagyon kevés olyan személy van, aki
olimpiai érmet hozott az országnak és olimpiai kvótát szerzett. Régen meg tudták kapni az
iparűzési adót. Ma ez nem létezik, mert ez a város kasszájába érkezik meg. A sportágban
elévülhetetlen érdemeket szerez a Yorgos SE játékosa. Nagyon örülne, ha újra egy hajóban
utaznának. Ő megpróbálja megoldani az anyagi részét azt a részét, amely a másik egyesületnél
problémát okoz, de ehhez is idő kell.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni a beszámolót. Reméli, hogy gyümölcsöző kapcsolat alakul
majd ki a bizottság és az egyesület között.
Kizakisz Georgiosz Román bizottsági tag: Az egyesület képviselője elég diplomatikusan
mesélte el az elmúlt hat évet. Nyomós oka volt arra, hogy 2017-ben otthagyta ezt a klubot.
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Nyerges Tibor bizottsági tag: Talán ezt most nem is kellene kifejteni.
Csötönyi László bizottsági tag: Ismerik a történetet.
Sáth Sándor, a Szekszárdi Asztalitenisz Club képviselője: Ezeken az eseményeken nem tud
már változtatni.
Murvai Árpád elnök: Jó egészséget és sikert kíván az egyesület képviselőjének a
tevékenységéhez. Reméli, hogy az egyesületnek sikerül kiépítenie a kapcsolatrendszerét és a
szponzorait a jövőben. Örömmel hallja, hogy együttműködési készség is megnyilvánult.
Javasolja a beszámoló elfogadását.
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 5/2020. (I.10.) határozata
a Szekszárd Asztalitenisz Club 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. jóváhagyja a Szekszárd Asztalitenisz Club szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök
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6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Iberican Táncegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Hacsa Mónika az Iberican Táncegyesület elnöke
Murvai Árpád elnök: Köszönti az Iberican Táncegyesület elnökét. Megkérdezi, hogy szeretnée kiegészíteni a beszámolót.
Hacsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: Elmondja, hogy a táncegyesülettel nagyon
szeretne felkerülni a Placcra. Ezt már nagyon régóta szeretné, de valami miatt elakadt ez az
ügy. A munkájához szüksége van tükörre, amelyet a Babits Mihály Kulturális Központban nem
tudnak mindig megoldani. A nagyobb versenyzői Európa-Kupa versenyekre mennek, mert
nagyon sokat fejlődtek. Nem tud tükör nélkül oktatni. Azt is bevállalta, ha fixen a Placcon
tarthatná az edzéseit, hogy betükrözi a Placcot. Ezzel vállalja azt is, hogy más ugyanúgy
használhatja az ő tükreit. Ha ez sikerülne, akkor a gyermekeknek nem kellene állandóan azt
nézniük, hogy az adott napon hol van az edzés. Ez a szülőknél és a gyermekeknél is egy elég
nagy gond. Úgy véli, hogy a Placc azért van, hogy gyermekekkel legyen megtöltve, és olyan
foglalkozásokkal, amely e köré épül. Ha megtölti a gyermekekkel a Placcot, ezzel együtt
szülőket is visz oda, így többféle rendezvényt is lehetne ott tartani a gyermekeknek, mint
például interaktív workshopokat. Nagyon jól ki lehetne használni magát a helyet. Ezt nagyon
szeretné valahogyan elérni.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni a beszámolót. Az elmondottak csak megerősítik azt, amelyet
a bizottság a beszámolóból is észrevett, és amelyre súlyozottan felfigyelt.
Csötönyi László bizottsági tag: Elhangzott, hogy volt törekvés, és, hogy az egyesület elnöke
szeretett volna felkerülni a Placcra. Mi volt az oka annak, hogy ez nem történhetett meg?
Hacsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: Ezt nem tudja. Ezt a kérését annak idején
ugyanígy elmondta a Humán Bizottságnak. A bizottság is egyetértett a kérésével, és azzal, hogy
ennek így kellene történnie.
Csötönyi László bizottsági tag: A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft-vel
történt ez ügyben egyeztetés?
Hacsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: Nem, a Humán Bizottságnak jelezte a
kérését.
Csötönyi László bizottsági tag: A támogatásnak vannak bizonyos feltételei.
Hacsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: Volt egy olyan megérzése, hogy ez az ügy
inkább Kővári Ildikónál akadhatott el. Neki nagyon sok olyan tevékenysége van ott bent, amely
az ő kérését ütné. Neki fix napokra kellene a Placc, csak pár órára.
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Csötönyi László bizottsági tag: Véleménye szerint a Babitsosokkal egyeztetni kellene a
logisztikát illetően, hogy van-e esély erre.
Hacsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: Beszéltek ők erről sokszor, de mindig az a
válasz érkezik, hogy, ha a Placcon rendezvény van, akkor nem mehet oda fel.
Csötönyi László bizottsági tag: Elmondja, hogy ő is művelődési házat vezet. Ha vannak konkrét
rendezvények, akkor nyilvánvalóan azok prioritást élveznek. De rendezvények nincsenek
mindig, az egyesület pedig hetente csak pár alkalommal szeretné igénybe venni a Placcot.
Hacsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: Heti háromszor szeretné.
Zaják Rita bizottsági tag: Lehet, hogy azért van itt probléma, mert több egyesület van. Ha egy
egyesület felkerül oda, akkor jön a következő hasonló jellegű igény. Ez így rendben is van, de
valami megoldást kell erre kitalálni. Nem tudja, hogy a Placcnak mi az eredeti funkciója, de
nagyon sok fiataloknak szervezett programot is kellene odavinni. Először fel kellene mérni az
igényeket, és az Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumon meg kell beszélni a fiatalokkal, hogy nekik
mi az igényük.
Hacsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: Most is vannak fent táncegyesületek.
Zaják Rita bizottsági tag: Nagyon hiányolja, hogy a 15 éves lányát nyugodt szívvel nem nagyon
tudja hova elengedni. Olyan helyeket is szeretne a városban, ahol kulturáltan tudnak a
gyermekek szórakozni. Önkormányzatként kell alternatívát biztosítani a fiataloknak a kulturált
szórakozásra, de a maradék időt is ki kell tölteni a Placcon. Véleménye szerint össze kellene
gyűjteniük az igényeket, és utána meg kellene beszélniük.
Hacsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke: Ezzel egyetért.
Murvai Árpád elnök: Reméli, hogy az egyesületnek sikerül a jövőben kiépítenie egy
kapcsolatrendszert, amely tovább viszi az elnök által elkezdett munkát. Javasolja a beszámoló
elfogadását.
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 6/2020. (I.10.) határozata
az Iberican Táncegyesület 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. jóváhagyja az Iberican Táncegyesület szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club működéséről és terveinek
bemutatásáról
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kárpáti Zoltán a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club elnöke
Murvai Árpád elnök: Köszönti a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club elnökét.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Kárpáti Zoltán, a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club elnöke: A beszámoló szakmai
részét nem szeretné kiegészíteni, mert egy ekkora klub bemutatását nem lehet 10 percben
megtenni. A beszámoló végére írt egy mondatot, amelyről mindenképpen szeretne beszélni a
bizottság előtt, a jövőben pedig egyéb fórumokon is. A jelenlegi sporttámogatási rendszer,
amely alatt kifejezetten a TAO-ra gondol, olyan lehetőséget tartalmaz a város számára, és
ezáltal a klub számára is, amelyet úgy gondol, hogy az elmúlt években nem megfelelően
használt ki a város és a klub sem. Mind az egyesület szakmai munkájához, mind a gyermekek
megtartásához, mind a szekszárdi szabadidős tevékenységhez fejlesztésekre lenne szükség.
Úgy gondolja, hogy ezt egy ilyen rövid fórumon nem lehet megbeszélni. Több alkalommal is
hangot adtak az elképzelésüknek, annak, hogy a TAO-ra jogosult egyesületek a várossal
összhangban és ütemezetten végezzenek fejlesztéseket. Ebből nem sok minden valósult meg
az elmúlt időszakban. Szeretné, ha a város és a bizottság ezt a kérdést egy kicsit jobban
előtérbe venné. Bár a klub könyveiben jelenik meg a fejlesztés, de véleménye szerint a városi
célokat, a városban lakók céljait szolgálná.
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Murvai Árpád elnök: Megköszöni a beszámolót. Jó munkát kíván. Az elmondottak feljegyezték
maguknak. Reméli, hogy a klub a jövőben is magáénak tudhat majd egy jó kapcsolat- és
szponzori rendszert. Sok sikert kíván ehhez az egyesületnek. Javasolja a beszámoló
elfogadását.
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 7/2020. (I.10.) határozata
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club 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. jóváhagyja a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club szakmai
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

8. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Nyilai Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
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Meghívott: Piros László az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke
Murvai Árpád elnök: Köszönti az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Piros László, az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: A szakmai munkával kapcsolatban
elmondja, hogy az idei évben különvették az örömíjászok és a versenysportolók edzését. A
versenysportolókkal kettő level1-es képzésű edző foglalkozik. Szekszárdon kerül
megrendezésre az íjász világbajnokság. Erre nagyon készülnek, és a szervezési feladatokban is
részt vesznek. Sötétvölgyben kerül megrendezésre augusztusban a három dimenziós
világbajnokság, amely körülbelül 1.200 embert fog hozni a városba. Erről elvileg megállapodás
is van az íjász szövetség és a város között.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni a beszámolót. Ezt az eseményt az újságban olvasta, de mint
képviselőt, eddig nem értesítették erről annak ellenére, hogy erről megállapodás van. Pedig
ez az esemény ennek a bizottságnak munkát fog eredményezni, mert ezzel foglalkoznia kell
majd a bizottságnak. Az esemény nagyon közel van, ezért fel kell, hogy vegyék a fonalat.
Zaják Rita bizottsági tag: Szeretné, ha erről az eseményről tájékoztatná a bizottságot az
egyesület elnöke. Hogy áll a szervezés? Milyen szép lenne, ha a Sötétvölgyi tábor addigra
megújulna.
Piros László, az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: Sötétvölgy lesz a főbázis, és sokan ott
fognak megszállni. Hat-nyolc pálya lesz kijelölve Sötétvölgyben, repülő rajtos indulással. Több,
mint 600 íjász fog érkezni, de a kísérőkkel együtt 1.200 emberre számítanak. Úgy tudja, hogy
szerződés is van a szállásokra. A verseny időpontját úgy kellett meghatározni, hogy nehogy
egybeessen a Szüreti Napokkal, mert annyi szálláskapacitás nem lenne.
Nyerges Tibor bizottsági tag: A Magyar Íjász Szövetség versenynaptárában szerepel ez a
rendezvény?
Piros László, az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: Igen.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Kivel kötött a szövetség szerződést?
Piros László, az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: A polgármester úrral.
Nyerges Tibor bizottsági tag: Mindenképpen látniuk kellene a szerződést, hogy tudják, hogy
mi lesz a feladatuk.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Mivel ez egy elég közeli időpont, mielőbb kellene egy részletes
beszámoló a rendezvényről, mert képbe kellene, hogy kerüljön a bizottság. Ha jól vette ki az
egyesület elnökének a szavaiból, akkor ezt a magállapodást a polgármester egy per egyben
kötötte meg. Ha nem tudnak meg mindent erről a rendezvényről, akkor nem tudnak segíteni
sem. Jó lenne, ha a következő ülésre elkészülne egy részletező anyag.
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Piros László, az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: A pályát a Tolnai Tájak Íjász Egyesülettel
együtt fogják megépíteni. Minden részletet még ők sem tudnak, mert nekik is szerződést kell
kötniük a szövetséggel. Jövő héten lesz egy közös pályabejárásuk a szövetséggel.
Zaják Rita bizottsági tag: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a közgyűlés a 2019. július 4-i
ülésén tárgyalta a megállapodás tervezetet, amelyet a közgyűlés elfogadott.
Piros László, az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke: Elmondja, hogy a transzfertől kezdve
minden meg kell, hogy legyen szervezve. Az íjászokat le kell hozni a repülőtérről. Mindenki két
drága fegyverrel jön, ezeknek az elzárásáról is kell gondoskodni. Ez nagyon komoly logisztikát
fog igényelni.
Murvai Árpád elnök: Ez nem kis munka lesz.
Zaják Rita bizottsági tag: Megkéri az egyesület elnökét, hogy jelezze, ha bármilyen segítségre
szükségük van.
Murvai Árpád elnök: Sok sikert kíván az egyesületnek. Javasolja a beszámoló elfogadását.
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 8/2020. (I.10.) határozata
az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 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. jóváhagyja az Alisca Nyilai Íjász Egyesület szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök
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3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre vonatkozóan is
keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

9. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz Klub
működéséről és terveinek bemutatásáról
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Halász Gábor az „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz Klub
elnöke
Murvai Árpád elnök: Köszönti az „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz Klub
elnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Halász Gábor, az „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz Klub elnöke:
Elmondja, hogy a legnagyobb problémájuk a terembérleti díj kifizetése. Az önkormányzati
támogatáson kívül más bevételi forrásuk nincsen. A tavalyi évben 300.000 forintot kaptak az
önkormányzattól, a terembérleti díj viszont 500.000 forint körül van. A maradék 200.000
forintot elő kell, hogy teremtsék valahogyan. Igyekeznek tagdíjból összeszedni ezt az összeget,
de tudni kell azt is, hogy hozzájuk olyan gyermekek járnak, akiknek a családja nem áll annyira
jól anyagilag. Valakitől az 500 forintos tagdíjat sem tudják beszedni. Nyilván kellene másra is
pénz nekik, mert nem tudnak felszereléseket sem venni, és nem tudnak versenyre sem járni.
Csak egynapos régiós versenyre tudnak elmenni a környékben, mert a többnapos
versenyeknél szállást és étkezést is kellene, hogy fizessenek. Ezért nincsenek eredményeik
sem. Ha a gyermekek nem tudnak elmenni versenyekre, akkor nem is lesznek annyira
motiváltak sem.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni a beszámolót. Tisztelettel szeretné megköszönni a klubnak
azt a tevékenységét, amelyet a társadalmilag hátrányosabb helyzetben levőkkel szemben
végez.
Zaják Rita bizottsági tag: Hol van lehetőség pénzszerzésre? Van bármilyen más lehetőség az
önkormányzati támogatáson kívül?
Halász Gábor, az „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz Klub elnöke: Sajnos
nincs más lehetőségük. Az Ökölvívó Szövetségnél van pályázati lehetőség, de eredmény
alapján adnak pénzt. Eredményük csak akkor lesz, ha eljutnak versenyekre. Versenyekre nem
tudnak elmenni, mert a terembérleti díjat sem tudják kifizetni.
Zaják Rita bizottsági tag: Mennyi gyermek van az egyesületnél?
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Halász Gábor, az „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz Klub elnöke: A
taglétszámuk 30-40 fő közötti, ennek a kétharmada gyermek, tíz éves kortól 18 éves korig.
Vannak ügyes gyermekek.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Elhangzott, hogy vannak fizetési problémái az egyesületnek a
teremmel kapcsolatban. Ez ügyben történtek-e tárgyalások? Jelezte-e valakinek az egyesület
elnöke, hogy a klub működését akadályozza, hogy a bevételi forrás nem fedezi a
terembérletet?
Halász Gábor, az „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz Klub elnöke:
Amikor bent volt a pályázata a Humán Bizottságnál, akkor jelezte a problémáját. A
beszámolóban és a pályázati anyagban is leírta ezt. Csillag Balázzsal nem tudott beszélni, ezért
Nacsa Emesének jelezte. Erre az volt először a válasz, hogy a konditerem is ennyit fizet
ugyanekkora helyen, de ezen kívül nagyon segítőkészek voltak vele.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Volt-e valami ötletük, ami megoldást jelenthetne?
Halász Gábor, az „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz Klub elnöke:
Igazából nem jutottak előre. Megérti, hogy be kell, hogy szedjék tőlük a pénzt.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: A támogatás eredményorientált, de eredményt csak akkor tud
hozni az egyesület, ha el tud menni versenyekre. Versenyekre eljutni sem tudnak, nemhogy
még étkeztetni a gyermekeket. A szponzorok, támogatók mennyivel járultak hozzá ahhoz,
hogy jól működjön a klub?
Halász Gábor, az „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz Klub elnöke:
Nincsenek szponzoraik, támogatóik. Régen tartott gálákat, a legutolsó ilyen eseményre két
évvel ezelőtt került sor. Ez a gála is úgy jött össze, hogy barátai és ismerősei segítettek neki.
Ebben az esetben is külön fizettek a sportcsarnokért. Jelezte ezt a Humán Bizottságnak és a
polgármester úrnak is, kaptak is 100.000 forintot terembérletre, de a tényleges összeg,
amelyet fizetniük kellett, az ennek a duplája volt. Nem tudja, hogy a kosarasok és a kézisek
fizetnek-e külön a mérkőzésekért. Egy kosármeccsre elmegy 1.000-1.200 ember, és a belépő
is sokkal többe kerül, mint az ő rendezvényükre, amely egyébként egész estés rendezvény.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Ha jól emlékszik, elég jó nézettséget is hozott az esemény.
Elmondja még, hogy megkapták a 300.000 forintos támogatást, amelyet mindig nyáron bírál
el a bizottság, és a támogatási összeget december végéig kell, hogy felhasználják. A támogatási
összeggel kapcsolatban beadott egy kérelmet.
Murvai Árpád elnök: Jelzi, hogy a bizottság ezt a kérelmet a mai ülésén tárgyalni fogja, és
utána az elnök úr értesítve lesz majd a döntésről.
Zaják Rita bizottsági tag: Úgy tudja, hogy nemcsak szekszárdi gyermekek vannak az
egyesületben.
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Halász Gábor, az „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz Klub elnöke:
Nagyrészük azért szekszárdi, de járnak Tolnáról és Decsről is gyermekek.
Zaják Rita bizottsági tag: A környező önkormányzatoktól kap támogatást az egyesület?
Halász Gábor, az „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz Klub elnöke: Nem.
Zaják Rita bizottsági tag: Megkereste ezeket az önkormányzatokat az egyesület?
Halász Gábor, az „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz Klub elnöke: Nem.
Nem tudja, hogy egy tolnai önkormányzat miért támogatna egy szekszárdi egyesületet.
Murvai Árpád elnök: Sok sikert és jó kapcsolatokat kíván az egyesületnek. Javasolja a
beszámoló elfogadását.
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 9/2020. (I.10.) határozata
„Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz Klub
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. jóváhagyja „Union Boksz Team” Ökölvívó Utánpótlás Nevelő Boksz
Klub szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

10. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Tolnai Tájak Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Nagy Attila a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke
Murvai Árpád elnök: Köszönti a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Nagy Attila, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke: Nem szeretné kiegészíteni a beszámolót,
de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni a beszámolót. Azt szeretné tanácsolni az egyesületnek, hogy
az idei évben is törekedjenek a kapcsolatok és a szponzori háttér kialakítására. Kéri, hogy, ha
az íjász világbajnoksággal kapcsolatban bármi probléma felmerül, akkor az egyesület egyből
jelezze a bizottságnak.
Nagy Attila, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke: Úgy gondolja, hogy az idei évük ennek az
eseménynek a szervezésével fog eltelni. Azt szeretné még elmondani, hogy körülbelül három
hete vette át az egyesület vezetését, ezért a bizottságnak a türelmét szeretné kérni.
Murvai Árpád elnök: Természetesen. Javasolja a beszámoló elfogadását.
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 10/2020. (I.10.) határozata
a Tolnai Tájak Íjász Egyesület 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. jóváhagyja a Tolnai Tájak Íjász Egyesület szakmai beszámolóját;
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Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

11. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Dynamic Triatlon Club egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szélné Bajor Ágnes a Dynamic Triatlon Club egyesület elnöke
Murvai Árpád elnök: Köszönti a Dynamic Triatlon Club egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Szélné Bajor Ágnes, a Dynamic Triatlon Club egyesület elnöke: Nem kívánja kiegészíteni a
beszámolót, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni a beszámolót. Azt kívánja, hogy a 2020-as évben is legyen
meg az egyesületnek az kapcsolatrendszere, amely a tervek eléréséhez hozzásegíti az
egyesületet. Jó versenyeket és sok sikert kíván. Javasolja a beszámoló elfogadását.
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 11/2020. (I.10.) határozata
a Dynamic Triatlon Club egyesület működéséről és terveinek
bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
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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. jóváhagyja a
beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

Dynamic

Triatlon

Club

egyesület

szakmai

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

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

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(2. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Murvai Árpád elnök: Elmondja, hogy ezt a napirendi pontot az előző bizottság is tárgyalta.
Javasolja, hogy a bizottság a KCV bizottság döntésével megegyező döntést hozzon. Javasolja,
hogy a bizottság a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési
rendeletének módosításáról szóló rendelettervezettel kapcsolatos véleménynyilvánítást
kompetenciahiányra hivatkozva a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságra bízza.
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 12/2020. (I.10.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési
rendeletének módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról
szóló
rendelettervezettel
kapcsolatos
véleménynyilvánítást
kompetenciahiányra hivatkozva a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságra bízza.
Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

13. napirendi pont:
Javaslat a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 2019. évi Ifjúsági keretre
benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Murvai Árpád elnök: A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete a 2019. évi Ifjúsági
Keretre benyújtott pályázatára kapott egy bizonyos összeget, amelynek a felhasználását
szeretnék időpontilag módosítani. Megköszöni Sipos Gergőnek, hogy ezt az előterjesztést is
eljuttatta a bizottsághoz, Majnay Gábornak pedig megköszöni, hogy elmagyarázta, hogy miről
is van szó. Javasolja, hogy a bizottság támogassa a kérelmet, és február 15. napját jelölje meg
a végső elszámolási határidőnek.
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 13/2020. (I.10.) határozata
a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete. 2019. évi Ifjúsági
Keretre benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg
felhasználásának 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 Vakok és
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete kérelmére a 2019. évi Ifjúsági
Keretre benyújtott pályázaton elnyert összeg felhasználási határidejét
2019. december 31-ig, az elszámolási határidőt 2020. február 15-re
módosítja.
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Határidő:
Felelős:

2020. január 28.
Murvai Árpád elnök

14. napirendi pont:
Az „Union Box Team” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Box Klub 2019. évi Sportkeretből
(működés) kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Murvai Árpád elnök: Egy korábbi napirendnél az „Union Boksz Team” Utánpótlást nevelő
Boksz Klub elnöke jelezte, hogy benyújtotta ezt a kérelmét a bizottsághoz, és, hogy határidő
módosítást kér az elszámolásra. Javasolja a kérelem támogatását február 15-i elszámolási
határidővel.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: A kérelemben március 31-i dátum szerepel.
Murvai Árpád elnök: A költségvetési rendelet készítése miatt egyelőre február 15-e legyen az
elszámolási határidő.
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 14/2020. (I.10.) határozata
az „Unio Box Team” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Box Klub 2019. évi
Sportkeretből (működés) 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
oktatási, sport és ifjúsági bizottság alcím 1. pont 7. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva az „Unio Box Team”
Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Box Klub kérelmére a 2019. évi
Sportkeretből (működés) elnyert összeg (300.000,- Ft) felhasználási és
elszámolási határidejét 2020. február 15-ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

15. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület 2019. évi Ifjúsági keretre
benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
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(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Murvai Árpád elnök: Az egyesület a kapott támogatási összeg felhasználást szeretné
módosítani. Ez az egyesület kinek a nevéhez köthető?
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Az egyesület elnöke Steig Gábor, aki egy kerékpár
egyesületet is vezet. Ez az egyesület nyári táborokat is szokott szervezni kimondottan
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatban.
Murvai Árpád elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 15/2020. (I.10.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület 2019. évi
Ifjúsági Keretre benyújtott pályázatara kapott támogatási összeg
felhasználásának módosítására
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 Szekszárd és
Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület kérelmét támogatja, és
jóváhagyja, hogy az egyesület a 2019. évi Ifjúsági kereten elnyert teljes
összeget szállás elszámolására fordítsa.
Határidő:
Felelős:

2020. január 28.
Murvai Árpád elnök

16. napirendi pont:
Javaslat a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 2019. évi Sportkeretre
(Rendezvények szervezése) benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg
felhasználásának módosítására
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Murvai Árpád elnök: A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete a 2019. évi
Sportkeret-Rendezvények szervezése keretre benyújtott pályázatával támogatásban
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részesült. A kapott támogatási összeg felhasználását és elszámolását szeretné módosítani az
egyesület. Javasolja a kérelem támogatását február 15-i elszámolási határidővel.
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 16/2020. (I.10.) határozata
a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 2019. évi
Sportkeretre (Rendezvények szervezése) benyújtott pályázatára
kapott támogatási összeg felhasználásának 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
oktatási, sport és ifjúsági bizottság alszám 1. pont 7 alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva a Vakok és
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete kérelmére a 2019. évi
Sportkeretre (rendezvények szervezése) benyújtott pályázatán elnyert
összeg felhasználási határidejét 2019. december 31., az elszámolási
határidőt 2020. február 15-ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

17. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Nyugdíjas Polgári Egyesület 2019. évi Tartalék Keretéből megítélt
támogatási összeg felhasználásának módosítására
(15. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Murvai Árpád elnök: Az egyesület a Tartalék Keretből támogatásban részesült, és ennek a
támogatási összegnek szeretné a felhasználását módosítani. Javasolja a kérelem támogatását.
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 17/2020. (I.10.) határozata
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a Szekszárdi Nyugdíjas Polgári Egyesület 2019. évi Sportcélú Tartalék
Keretéből
megítélt
támogatási
összeg
felhasználásának
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 Nyugdíjas
Polgári Egyesület kérelmét támogatja és jóváhagyja, hogy az egyesület
a Bizottság 2019. évi Sportcélú Tartalék Keretéből kapott támogatási
összeget az eredetileg megjelölt nordic walking botok vásárlása
mellett a gyalogtúráikhoz szükséges egyéb eszközök vásárlására
használja fel.
Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Murvai Árpád elnök

Murvai Árpád elnök: Nagy tisztelettel szeretné megköszönni mindenkinek a munkáját és
aktivitását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 19 óra 37 perckor
berekeszti.
K.m.f

Mácsik Henrietta
jegyzőkönyv-hitelesítő

Murvai Árpád
elnök

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Molnár Kata
jegyző

dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető
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