SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
OKTATÁS, SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/6-5/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottságának 2020. február 24. (hétfő) napján 15 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Murvai Árpád elnök;
Faragó Zsolt elnökhelyettes;
Zaják Rita képviselő, bizottsági tag;
Mácsik Henrietta külső bizottsági tag;

Ülés közben érkeztek:

Nyerges Tibor külső bizottsági tag;
Kizakisz Georgiosz Román külső bizottsági tag;

Távolmaradását jelezte:

Csötönyi László képviselő, bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurkovics János alpolgármester;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
Majnay Gábor osztályvezető;
Rieger Beáta osztályvezető;
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető;
dr. Horváth Annamária oktatási referens;
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző;
Rikker Anita Márta pénzügyi ügyintéző;
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető;
Meghívottak:

Kálóczi Andrea a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum titkára

Murvai Árpád elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 15 órakor megnyitja.
Murvai Árpád elnök: Köszönti a megjelenteket. Szeretné megköszönni az ülést előkészítő
munkát. Szeretettel köszönti alpolgármester urat, aki ismét megtisztelte jelenlétével az
ülést. A napirendi pontok kiküldésre kerültek, amelyet szeretne megköszönni a Humán
Osztálynak és a jogi és bizottsági referensnek. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel
napirendjére az „Egyebek” napirendi pontot.
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Az elnök szavazásra teszi fel az „Egyebek” napirendi pont napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a
következő napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(50. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(62. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
(tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(46. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi Programjának
elfogadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(75. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
5. napirendi pont:
Az óvodák 2020/2021. nevelési évi beíratási felhívása- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(49. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(50. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár
Murvai Árpád elnök: Az első napirend a kábítószer probléma visszaszorításáról szól. Egy
stratégia eredményeiről szóló tapasztalatokat kell a bizottságnak meghallgatnia. Szeretettel
köszönti Kálóczi Andreát, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF)
titkárát. Tisztelettel kérdezi, hogy az írásbeli anyaghoz van-e szóbeli kiegészítése.
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Köszönti a tisztelt
bizottságot. Reményei szerint a csütörtöki közgyűlésre már mindenkinél ott lesz a KEF 10.
kiadványa. Jövőre lesz 20 éve, hogy működnek. Ez pedig a 10. kiadvány, amelyben több írás
is olvasható lesz a tagoktól. Idén egy nagy prevenciós börzére készülnek, amely már a
harmadik lesz. Nagyon színes, sokféle munkát végeznek, nem fizetett alkalmazottakkal.
Minden alkalmazott valamely intézménynek a jelöltje. Az önkormányzat koordinálásával
folyik ez a munka, és szeretnének egyszer az önkormányzatnak a tanácsadó testülete lenni.
Jelenleg az országos kábítószerügyi kérdéseket, híreket, információkat helyi szinten
megbeszélik. 2019-ben egy kábítószer-használó fiatal által elkövetett emberölés kapcsán
kétszer ültek le a KEF keretein belül. Erre használta a város a KEF-et. Koordinatív, szakmai
munkát látnak el, a kiadvány úgymond egy hobbi. Már, ha ezt így lehet mondani. Egyébként
a szakma az egyeztetés, ezért is egyeztető fórum a nevük. A felmerülő kérdéseket az
intézményvezetők egymás között megbeszélik.
Mácsik Henrietta bizottsági tag: Tavaly az egyik intézmény keretein belül részt vett a
Kábítószer-ellenes Világnapon, a pikniken. Ez véleménye szerint nagyon jól sikerült.
Érdekelné, hogy van-e lehetőség arra, hogy még jobban meg legyenek szólítva a
magánemberek is. Az intézményektől sokan voltak ott. Látott magánembereket is, de úgy
gondolja, hogy a magánemberekre esetleg jobban kellene a hangsúlyt fektetni.
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: A kábítószer elleni
küzdelem mindenkinek a feladata, intézményi szinten is és magánemberként is. Múlt héten
tartották a KEF ülését, ahol úgy gondolták, hogy a túrához ekkor már meleg van. Június 26-a
a kábítószer-ellenes világnap, de sokan ekkor már a meleg miatt nem vállalják a túrát. Idén
konferenciát fognak szervezni, amely nyitott lesz, és amelyre meghívják azokat a KEF-eket,
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amelyekkel kapcsolatban vannak, valamint nagyon szívesen várják a bizottság tagjait is erre a
rendezvényre. Ez egy házi konferencia lesz, amelyre a város szakembereit is szeretnék
meghívni. Nagy médiasztárt nem hívnak meg rá, de fontosnak tartják, hogy értesüljenek róla
az emberek, hogy milyen klassz szakemberek dolgoznak a városban és a megyében.
Gondoltak arra is, hogy Domboriban szervezik meg, vízi sportokkal összekötve, de a sok
szúnyog miatt elvetették ezt az ötletet. Majnay Gábor osztályvezető minden évben
közbenjár az érdekükben, és sikerül elérnie, hogy pár százezer forinttal támogassa az
önkormányzat a KEF-et. A beszámoló egy éves, a 2019. évi adatokat tartalmazza, de a
pályázati ciklus másfél évre vonatkozott. Jelenleg nincs pályázati forrásuk. A paletta és a
világnap más forrásból lesz. Felvetődött, hogy a KEF működjön szakmailag, és ne szervezzen
programokat. A szakmai működés nem kerül pénzbe. Ha nem lesz pályázat se prevenciós
programokra, se világnapra, akkor 2021-ben lehet, hogy támogatásért fognak fordulni az
önkormányzathoz. Jelenleg nincs pályázat, de nem tudja, hogy miért nem került kiírásra.
Mácsik Henrietta bizottsági tag: A prevenciós palettának van már tervezett dátuma?
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Igen, a május 18-i
héten lesz, a Művelődési Házban.
Majnay Gábor osztályvezető: Eddig kétszer került megrendezésre, és nagyon pozitív
visszajelzés érkezett róla. 450-500 diák részt vett rajta szervezet formájában. Idén is így
lenne megszervezve.
Mácsik Henrietta bizottsági tag: Zenés program is lesz?
Majnay Gábor osztályvezető: Igen. Tavalyelőtt már a pedagógusoknak is csináltak
kiscsoportos programot, nemcsak a diákoknak.
Mácsik Henrietta bizottsági tag: Köszöni szépen, a dátumot felírta.
Murvai Árpád elnök: Azt szeretné megkérdezni a KEF titkárától, hogy milyen
eszközrendszert tartana a legjobbnak a megelőzésre, a fiatalok kezelésére, segítésére. Mi
lenne a legcélravezetőbb?
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: A prevenció nagyon
szerteágazó. Ez egy nagyon jó kérdés. Jelenleg nincs gazdája a prevenciónak. Se kormányzati,
se városi szinten nincs gazdája. Ez azt jelenti, hogy ad hoc működik. Ha az iskola vagy a
gyermekvédelem fontosnak tartja, akkor működik. Nincsenek kidolgozott protokollok,
szakmai programok, amelyek a folyamatos megelőzéshez kellenének. A megelőzés nemcsak
azt jelenti, hogy előadásokat tartanak a gyermekeknek. A megelőzésbe nagyon sok minden
beletartozik. Van egy általános szintje, amibe a sport, a művészetek és a mindennapi élet
tartozik, hogy hogyan oldanak meg konfliktusokat, és hogyan hoznak döntéseket. Van egy
olyan szintje is a prevenciónak, amely a veszélyeztetett rétegekkel dolgozik. Erre semmilyen
protokoll nincs. Veszélyeztetett gyermekek alkoholista szülei, gyermekvédelemben lévő
gyermekek, iskolából kimaradók, kisebbségek gyermekei tartoznak ide. Van a javallott
prevenció, amely azt jelenti, hogy már kipróbált valamilyen szert az illető, volt már visszaélés
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vagy esetleg öngyilkossági kísérlet, vagy volt már valamilyen deviancia, bűnelkövetés. Ő rájuk
sincs semmilyen protokoll vagy program, úgyhogy a prevenciónak nincs gazdája. Ha van
pályázat, akkor megrohamozzák, ha nincs pályázat, akkor nincs prevenció. Ekkor még
általános sincs. Jó lenne, ha a prevenció kurikulum szerű lenne, és az iskolai tananyagnak a
része lenne. Ezt azt jelentené, hogy a szünetben a pedagógus minta lenne. Ahogyan a
pedagógus közelít a gyermekhez, ahogyan kommunikál vele, vagy ahogyan rámosolyog, az
egy minta kellene, hogy legyen. Sajnos ez sem alakult ki megfelelően. Mond is erre egy
példát. Ha az iskolában történik egy visszaélés, fizikai erőszak, szerhasználat vagy szexuális
dolog, akkor ennek az intézési módja le van írva, de igazából még sincs. Nem kerül még sor
annak átgondolására, hogy ezt hogyan is kellene csinálni úgy, hogy ne kriminalizáló, büntető,
hanem segítő legyen. Ez egy őrült probléma szerinte.
Zaják Rita bizottsági tag: És évtizedes probléma.
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Húsz éve dolgozik
szenvedélybetegekkel foglalkozó területen, és ez az óta probléma. Nagyon fontosnak
tartaná, hogy az iskolában működő gyermekvédelem vagy a szociális segítés külső
intézménnyel legyen megvalósítva. Ő ezt első körben nem tenné be az iskolába. Ha az
iskolába beépül egy segítő, akkor a tapasztalatok alapján könyvet fog rendelni és fegyelmit
fog tárgyalni, holott nem ez lenne a dolga. Ő könnyen beszél, mert, lehet, hogy nem lenne
ilyen egyszerű a helyzet, ha iskolaigazgató lenne. Ez egy nem könnyű helyzet senkinek sem.
Murvai Árpád elnök: Az itt ülők közül többen találkoztak már a szakmájukból kifolyólag
olyan gyermekekkel, akik valamelyik oldalát megtalálták már ezeknek a problémáknak. Zaják
Rita bizottsági taggal mind a ketten középiskolában tanítanak. Azt vették észre, hogy
leépültek azok a személyek, státuszok, amelyek ott helyben tudnák a gyermekeket segíteni.
Nem kezelni, hanem segíteni. Jelenleg nincs az a magyar főiskola vagy egyetem a
tanárképzésben, amely erre felkészítené a tanárokat. Ez rá van csúsztatva az osztályfőnökre,
aki vagy érez ez irányba empátiát, vagy nem. Egyetért abban, hogy nem szabad
kriminalizálódnia ezeknek a tüneteknek. Ő úgy tapasztalja, hogy a gyermekek egyre kevésbé
nyílnak meg. Nem fogják a gyermekek jelezni, hogy problémájuk van, hanem ezt a
pedagógusoknak kell észrevenni. Nagyon tiszteli ezt a munkát, ezért is kérdezte, hogy mi
lehetne a legjobb. Megköszöni a beszámolót.
Zaják Rita bizottsági tag: Vannak iskolák, ahol sajnos megélhetésnek számít ez a történet.
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: A kábítószer árulása a
perspektíva ezekben az iskolákban.
Zaják Rita bizottsági tag: Az örömforrásban pedig elsődleges lesz, mert hozzá tud jutni,
hiszen olcsóbb adott esetben, mint egy korsó sör. Úgy gondolja, hogy a baj óriási, és nem is
lehet látni, hogy 10 év múlva ebből mi fog kikerekedni. A döntéshozóknak el kellene
gondolkodniuk ezen, mert, ha itt nem történik hathatós beavatkozás, akkor nemzeti tragédia
lesz. Tehetetlen dühöt érez ezzel a témával kapcsolatban is.
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Murvai Árpád elnök: A kiadványt már nagyon várja. Nagy tisztelettel megköszöni még
egyszer a beszámolót. Javasolja, hogy a bizottság a kábítószer probléma visszaszorítására
elfogadott stratégia eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkájának tapasztalatairól szóló beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kálóczi Andrea, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Jó munkát kíván a
bizottság tagjainak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 34/2020. (II.20.) határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkájának tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a kábítószer probléma visszaszorítására
elfogadott stratégia eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól szóló beszámolót a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Murvai Árpád elnök

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(62. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Murvai Árpád elnök: Közgyűlési előterjesztés véleményezéséről van szó. Szeretettel köszönti
Tamási Anna igazgatóságvezető asszonyt, valamint a Gazdasági Igazgatóság többi jelenlévő
munkavállalóját is. Megkérdezi az igazgatóságvezető asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni
az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A költségvetési törvény és a Magyarország stabilitásáról
szóló törvény előírja, hogy ezt az előterjesztést a költségvetési törvény elfogadását
megelőzően a bizottságok és a közgyűlés elé terjesszék be. Az önkormányzatnak a tárgyévet
és az azt követő három évre várható kötelezettségeit kell, hogy bemutassák ebben az
előterjesztésben. Ez egy táblában van bemutatva. A tábla felső részeiben a bevételeiket
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határozzák meg. Előírás, hogy az önkormányzat hosszú távú kötelezettséget csak az összes
bevételének az 50 százalékáig vállalhat. Ezért van az előterjesztésben színes sor is. Az idei
évre ez az összeg 1,752 milliárd forintra van tervezve. A tábla alsó részében a hosszú távú
kötelezettségeik vannak részletezve, amelyek jelenleg is fennállnak az önkormányzatnál.
2014-ben, év végén vette fel az önkormányzat a már többször említett 600 millió forintos
fejlesztési hitelét. Ennek a törlesztésére ötévi moratóriuma volt az önkormányzatnak, így a
2019. év második felében kezdték el törleszteni ezt a hitelt. Ennek az idei évben fennálló
tartozása 580 millió forint körül van. Ennek a folyamatos törlesztéssel csökkentett része
szerepel a következő éveknél is. Az önkormányzat lízingelt autóinak viszonylag kifogyóban
vannak már a törlesztései. Ezt tartalmazza a következő sor. A tavalyi évig a Dél-Dunántúli
Közlekedési Központ látta el az önkormányzat megbízásából a helyi közlekedésnek a
lebonyolítását, mint szolgáltatást. Tudni kell, hogy a helyi közlekedés mindenhol veszteséges
tevékenységet jelent, amely veszteséget az önkormányzat meg kell, hogy térítsen a
vállalkozó felé. Ennek az elszámolása nagyon sokáig húzódott, és az előző évekre is
kimutatott nem kevés összegre a korábbi években mindig halasztott fizetési megállapodást
kötöttek a céggel. Jelenleg még a 2016. és 2017. évi veszteséget törleszti az önkormányzat
kétszer közel 50 millió forintos nagyságrendben. 2018-ra 137 millió forint ez a veszteség,
amely szerepel a 2020-as évben és az elkövetkezendő években. A táblázatból kiderül az is,
hogy az idei évben, ha az önkormányzat szeretné, akkor még 850 millió forint szabad
lehetősége van a bevételeihez képest, amelyre hosszú távú kötelezettséget vállalhatna. Nem
terveznek hitelfelvételt, de lenne rá lehetőség.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni a tájékoztatást. Szeretné megkérdezni, hogy a bizottság
kikérheti-e azokat az adatokat visszamenőlegesen, amelyek a jelenlegi adósságállományt
keletkeztették, illetve megtudható-e, hogy milyen kondíciókkal tud törleszteni az
önkormányzat a következő években.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A hitelfelvételekre be tudják mutatni a szerződést, amely
tartalmazza, hogy milyen ütemben kell törleszteniük, és milyen időszakra. A lízingekre is be
tudják mutatni a lízingszerződést, valamint a Dél-Dunántúli Közlekedési Központtal kötött
szerződésük is megvan.
Murvai Árpád elnök: Ezeket szeretné bekérni a bizottság. Szeretnék azt is megtudni, hogy
kitől lízingel az önkormányzat, és milyen kondíciókkal.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ezt fejből nem tudja megmondani, de azt tudja, hogy csak
autólízingekről van szó. Ezek az információk a lízingszerződésekből ki fognak derülni. Két
vagy három céggel is van jelenleg lízingszerződése az önkormányzatnak, úgy tudja.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Azt szeretné megtudni, hogy ezek a gépjárművek milyen céllal
lettek lízingelve, valamint, hogy kik használják ezeket a járműveket.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Erről készítenek majd egy kimutatást a kollégákkal. A
Gazdasági Igazgatóság csak a törlesztéssel foglalkozik a kért adatok közül, de az illetékes
személynek jelezni fogják a bizottság kérését. Az autók felhasználása vegyes, van olyan
jármű, amelyet a városüzemeltetés használ például a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban.
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Murvai Árpád elnök: Szeretné megkérdezni, hogy a strandra vett-e fel hitelt az
önkormányzat.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem vett fel hitelt az önkormányzat.
Zaják Rita bizottsági tag: Illetve azt kompenzálta az állam. Úgy tudja, hogy az élményfürdőt
kifizette az állam.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az élményfürdőt biztos, hogy nem kompenzálta az állam
adósságkonszolidációval. A műfüves pályának a hitele be volt vonva a konszolidációba, de az
élményfürdőé nem. Az élményfürdőt nem a várossal kapcsolatos, hanem a vízművel.
Zaják Rita bizottsági tag: Ha nem is a város által, de akkor is hitelből került rá sor.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni még egyszer a tájékoztatást.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Az adatszolgáltatások teljesítésére meg
kellene, hogy határozzon a bizottság egy határidőt.
Faragó Zsolt elnökhelyettes: Mikorra tudja-e teljesíteni a hivatal?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Pár napon belül. Nem mer ennél rövidebb határidőt
mondani, mert a kért adatok nemcsak az ő igazgatóságához tartoznak, hanem más
területhez is. Két-három nap véleménye szerint.
Murvai Árpád elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet
követő három évre várható összegének jóváhagyására” tárgyú előterjesztést a Közgyűlésnek
tárgyalásra javasolja. Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt
arra, hogy a Közgyűlés napjáig (a délelőtt folyamán) nyújtson írásbeli tájékoztatást azokról az
adatokról, amelyeket az adósságállományt keletkeztették, valamint mutassa be a
törlesztésre vonatkozó kondíciókat, továbbá, hogy nyújtson tájékoztatást arra vonatkozóan,
hogy milyen gépjárműveket lízingel az önkormányzat, valamint, hogy a lízingelt autókat kik
és milyen célra használják.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 35/2020. (II.20.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő
három évre várható összegének jóváhagyásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága
1. a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési
évet követő három évre várható összegének jóváhagyására”
tárgyú előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Közgyűlés napjáig (a
délelőtt folyamán) nyújtson írásbeli tájékoztatást azokról az
adatokról, amelyeket az adósságállományt keletkeztették,
valamint mutassa be a törlesztésre vonatkozó kondíciókat;
3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Közgyűlés napjáig
nyújtson tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy milyen
gépjárműveket lízingel az önkormányzat, valamint, hogy a
lízingelt autókat kik és milyen célra használják.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Murvai Árpád elnök
dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
(tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(46. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Murvai Árpád elnök: Megkérdezi Tamási Anna igazgatóságvezető asszonyt, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ezt a tervezetet az előző évi tervezetekhez hasonló
szerkezetben készítették el, mind a táblázatos, mind a szöveges indokolás szintjén is. Az első
rész tartalmazza a kötelező mérlegeket, majd a nagy önkormányzat teljes bevételi és kiadási
főösszegeit részletezve, majd külön az önkormányzat, a hivatal és az intézmények bevételeit
és kiadásait. A mellékletekben megtalálhatóak a normatíva igénylés, a segélyek és a
városüzemeltetés költségei, majd a beruházások, felújítások, a hazai és uniós forrásból
megvalósuló pályázatok. Részletezve vannak azok a kiadások és bevételek, amelyekből
összeáll a nagy önkormányzat költségvetése. Úgy gondolja, hogy a szöveges indokolás
nagyon részletes volt, ezért kérdés esetén kifejtené a bizottság tagjai által igényelt részeket.
Murvai Árpád elnök: Már egy ideje tanulmányozza a tervezetet. Nem költségvetési
szakember, de belehallgatott a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság előkészítő
értekezletébe. Úgy gondolja, hogy ez a költségvetés így még nem kerek, és nem állt össze,
lesz még ezzel munka. Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárd Megyei Jogú Város
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önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek ebben a
formában ne javasolja elfogadásra, valamint, hogy hívja fel a Polgármesteri Hivatalt a
rendelettervezet átdolgozására, részletezésére a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
iránymutatása alapján.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Szeretné megkérdezni, hogy mit ért átdolgozás alatt a
bizottság. Esetleg a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság fog adni útmutatást? Csak mert
így nem tudja, hogy mit dolgozzon át a költségvetésen.
Murvai Árpád elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egy nagyon részletes
iránymutatást fog adni ezzel kapcsolatban. Tudja, hogy a hivatalnak nagyon sok munkája van
a tervezetben, ezt szeretné megköszönni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 36/2020. (II.20.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága
1. a Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek ebben a
formában nem javasolja elfogadásra;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a rendelettervezet átdolgozására,
részletezésére a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
iránymutatása alapján.
Határidő:
Felelős:

2020. február 26.
Murvai Árpád elnök
Tamási Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi Programjának
elfogadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(75. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Murvai Árpád elnök: Szeretettel köszönti Magyarné Somogyvári Tünde megbízott
osztályvezető asszonyt. Szeretné megkérdezni, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
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Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Kiegészíteni nem szeretné az
előterjesztést, de, ha van rá igény, akkor szívesen elmondja az előterjesztés lényegét, vagy
válaszol a felmerülő kérdésekre.
Murvai Árpád elnök: Megköszöni az előterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 37/2020. (II.20.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi
Programjának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város módosított
Integrált Területi Programjának elfogadására vonatkozó javaslatot a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Murvai Árpád elnök

5. napirendi pont:
Az óvodák 2020/2021. nevelési évi beíratási felhívása- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(49. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Murvai Árpád elnök: Nagyon szép előterjesztés készült ehhez a napirendi ponthoz.
Tisztelettel köszönti, dr. Horváth Annamária oktatási referenst. Megkérdezi, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Nem szeretné kiegészíteni az előterjesztést, de a
felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Murvai Árpád elnök: A beszámolóban csökkenő gyermeklétszámú tendencia látható. Ez a
csökkenés várható tendencia lesz a következő években is? Milyenek az előrejelzések ezzel
kapcsolatban?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A 2018 és 2019-es adatok alapján erőteljes
csökkenés várható még ehhez képest is.
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Murvai Árpád elnök: Ezt szomorúan hallja. Még ehhez képest is csökkeni fog?
Majnay Gábor osztályvezető: Igen. 2017-ben 270 gyermek született. A kolléganője lekérte
az adatokat. 2018-ban 219 gyermek született. Ez 51-el kevesebb az előző évihez képest,
amely két csoportot jelent. 2019-ben viszont 238 gyermek született, itt egy kis emelkedés
volt.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A tendenciát tekintve mindig így szokott lenni,
hogy kétévente kevesebb-több gyermek születik, de 300 fő szokott lenni általában. El kell
mondani azt is, hogy a környező településekről szívesen hozzák be Szekszárdra a
gyermekeket, de sokan el is költöznek a városból.
Zaják Rita bizottsági tag: 1983-ban 516 gyermek született.
Murvai Árpád elnök: Azért érdekelte a várható tendencia, mert ez a létszám majd az
iskolában is jelentkezni fog.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az idei évben az iskolába menetel szabálya is
változott, elég jelentősen. Emiatt később is kérte be az adatokat. Csak január végén tudtak
neki olyan adatokat szolgáltatni, amelyek arra vonatkoznak, hogy hány gyermek esetében
kérték a további óvodai nevelést.
Mácsik Henrietta bizottsági tag: Úgy tudja, hogy most zajlottak a szakértői vizsgálatok azzal
kapcsolatban, hogy a gyermek maradhat-e még egy nevelési évet az óvodában. Lehet tudni,
hogy ez milyen eredménnyel zárult?
Kizakisz Georgiosz Román bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 15 óra 48 perckor. Jelen
van 5 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Kérni fogják majd az intézményektől az adatokat
ezzel kapcsolatban.
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztésben szereplő beiratkozás üteme tartható?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Reméli, hogy igen. Korábban a jegyző tartotta
nyilván az óvodakötelezetteket, így a lakcímnyilvántartóból le tudták kérni név szerint, hogy
a gyermekek hol laknak. Az idei évtől az Oktatási Hivatal tartja nyilván az
óvodakötelezetteket. A vonatkozó jogszabály alapján az Oktatási Hivataltól kapják majd meg
a listát.
Zaják Rita bizottsági tag: Ezzel kapcsolatban is csak a tehetetlen dühét tudná elmondani.
Murvai Árpád elnök: Nagyon szépen köszöni a kidolgozott anyagot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 38/2020. (II.20.) határozata
az óvodák 2020/2021. nevelési évi beíratási felhívásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága „Az óvodák 2020/2021. nevelési évi
beíratási felhívása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Murvai Árpád elnök

6. napirendi pont:
Egyebek
Nyerges Tibor bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 15 óra 50 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Murvai Árpád elnök: Egyetlen egy témát szeretne megbeszélni. A Segíts Rajtam Hátrányos
Helyzetűekért Alapítvány segítséget kért az önkormányzattól. Az alapítvány az elesetteknek
és a rászorulóknak szeretne segítséget nyújtani, illetve megtalálni azt a formát, amellyel
anyagi javakhoz lehetne őket juttatni. Ehhez a tevékenységükhöz ideiglenesen szeretnének
kérni egy üzlethelyiséget. Nagyon előrehaladott tárgyalásban állnak már egy céggel, amely
raktározásra és tevékenység folytatásra is alkalmas helyiséget adnak nekik majd bérbe. A
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is tárgyalja a mai napon ezt a kérelmet. Javasolja,
hogy a bizottság hívja fel a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy
tájékoztassa a bizottságot a jelenleg bérlő nélküli önkormányzati ingatlanokról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 39/2020. (II.20.) határozata
a Segíts Rajtam Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság alcím 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján eljárva felhívja a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy tájékoztassa a
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bizottságot a jelenleg bérlő nélküli önkormányzati ingatlanokról.
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

Murvai Árpád elnök: Nagyon szépen szeretné megköszönni a jelenlévőknek a segítségét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 15 óra 52 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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