SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
KULTÚRA, CIVIL SZERVEZETEK, VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGA ÉS AZ OKTATÁS, SPORT
ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/7-8/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kultúra, Civil Szervezetek,
Városmarketing Bizottsága és az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2020. június 24. (szerda)
17 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott
rendes együttes üléséről.
Jelen vannak a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság részéről:
Csötönyi László elnök;
Illés Tamás elnökhelyettes;
Murvai Árpád bizottsági tag;
Faragó Zsolt bizottsági tag;
Nyerges Tibor bizottsági tag;
Iker Zsolt Endre bizottsági tag;
Petter Mária Magdolna bizottsági tag
Jelen vannak az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről:
Murvai Árpád elnök;
Faragó Zsolt elnökhelyettes;
Csötönyi László bizottsági tag;
Zaják Rita bizottsági tag;
Nyerges Tibor bizottsági tag;
Mácsik Henrietta bizottsági tag;
Kizakisz Georgiosz Román bizottsági tag
Tanácskozási joggal megjelentek: Tamási Anna igazgatóságvezető;
dr. Bodor Adrienn osztályvezető;
Majnay Gábor osztályvezető;
Berlinger Attila kommunikációs referens;
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil
kapcsolatok referense;
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
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Csötönyi László, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság elnöke: Köszönti a
megjelenteket a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság és az Oktatás, Sport és
Ifjúsági Bizottság együttes ülésén. Megállapítja, hogy a Kultúra, Civil Szervezetek,
Városmarketing Bizottságnak és az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságnak is mind a hét tagja
jelen van, így mindkét bizottság határozat- és döntésképes is. Köszönti a hivatal munkatársait,
valamint a médium képviselőit is.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Jelzi, hogy ülést levezető elnököt kell
választani.
Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke: Ülést levezető elnöknek
javasolja Csötönyi Lászlót megválasztani.
Murvai Árpád az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke szavazásra teszi fel a Kultúra
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság tagjai részére az együttes ülés levezető
elnökének választására vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Murvai Árpád az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke szavazásra teszi fel az Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság tagjai részére az együttes ülés levezető elnökének választására
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Csötönyi László a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság elnöke átveszi az
együttes ülés vezetését, mint levezető elnök.
Csötönyi László a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság elnöke szavazásra
teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a Kultúra Civil
Szervezetek, Városmarketing Bizottság tagjai részére, amelyet a bizottság 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Csötönyi László a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság elnöke szavazásra
teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot az Oktatás, Sport és
Ifjúsági Bizottság tagjai részére, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Csötönyi László a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság elnöke szavazásra
teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a Kultúra Civil Szervezetek,
Városmarketing Bizottság tagjai részére, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Csötönyi László a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság elnöke szavazásra
teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot az Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottság tagjai részére, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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A bizottságok szavazatai alapján a következő napirend került megállapításra:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2019. évi
alakulásáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(106. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referense
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(101. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő uszoda beruházás során ellátandó tanácsadói
tevékenységgel kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(113. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Vasárnap kiadói jogáról való döntés- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(93. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
5. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(102. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
6. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme visszatérítendő támogatással kapcsolatbanKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(95. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
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7. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme - Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(105. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
8. napirendi pont:
A Szekszárdi Szüreti Napok megrendezésével kapcsolatos döntéshozatal- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(108. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
ZÁRT ÜLÉS:
9. napirendi pont:
Városi díjak, elismerések adományozása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(91. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

1. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2019. évi
alakulásáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(106. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referense
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Az előterjesztés megküldésre került a bizottsági tagok
részére. Tisztelettel és barátsággal köszönti Berlinger Attila Kommunikációs referenst, akit
megkér arra, hogy néhány mondatban foglalja össze a beszámolót.
Berlinger Attila kommunikációs referens: Először is szeretné köszönteni mindkét bizottság
valamennyi tagját. Az előterjesztést néhány gondolattal szeretné kiegészíteni. Eléggé
sajnálatos, hogy ilyen rövidre sikerült ez a beszámoló a korábbi évekhez képest. Ennek igazából
két nyomós oka van. Hosszú évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a választások éve
kicsit mindig háttérbe szorítja a nemzetközi programokat, delegációfogadásokat, és
kiutazásokat, amelyek a többi évben azért előfordulnak. A tavalyi évben a választások miatt
így több programot is el kellett halasztani. Egy jelentősebb jubileumi ünnepségre azért sor
került, mégpedig egy német testvérvárossal a 30 éves jubileum megünneplésére. Az akkori
tervek azt mutatták, hogy a 2020. év talán jobb lesz, de az idei évet a vírus eléggé kerékbe
törte. Folyamatos kapcsolatban van a testvérvárosokkal, és szinte mindenhol lemondják
szeptemberig a nagyobb programokat, külföldre utazásokat és a külföldi vendégek fogadását.
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Németországból nemrégiben kapott egy értesítést, miszerint ők ebben az évben még
szeretnének egy hivatalos szintű találkozót tartani, mégpedig azért, mert a tavalyi évi
jubileumra az új testület megalakulása előtt került sor, és a német testvérváros szeretne
megismerkedni az új testülettel is. Tulajdonképpen ehhez kapcsolódna az is, persze nem
ennek az előterjesztésnek a keretében, hanem inkább egy későbbi bizottsági ülésen történő
megtárgyalás során, hogy elkészítene egy koncepciót, amelyet minden új testület
megválasztása után megtett eddig. Ebben a koncepcióban azt kellene áttekinteni, hogy miben
lehetne fejleszteni ezeket a kapcsolatokat. Lenne ötlete arra, hogy ezt egy rendszerbe foglalja,
valamint, hogy kidolgozásra kerüljön egy támogatási rendszer, amely a városban működő
intézményekkel, civil szervezetekkel, sportegyesületekkel is számolna. A kapcsolatok akkor
fognak élni, ha ténylegesen megmaradnak. A testületek jönnek, mennek, ez az élet rendje, de
jó lenne, ha a kapcsolatokban a szervezeti dolgok megmaradhatnának. Ez ügyben ezért
szívesen előterjesztene egy anyagot egy következő bizottsági ülésen.
Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke: Szeretné megköszönni a
beszámolót, amelyen látszik az igyekezet. Számos tárgyalás, egyeztetés zajlik ilyenkor a
delegációk között, de eddig ebből semmi sem került a képviselő-testület elé. A koncepcióban
ezen javítani kellene. Külön öröm számára, hogy a Bittigheim-Bissingeni kapcsolatnál fiatalok
kerülnek előtérbe. Mint az ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottság elnöke, ezt nagyon jó
dolognak tartja. Kíváncsian várja, hogy ezt hogyan lehet majd megvalósítani iskolai és
egyesületi szinten. Mindenkinek szívügye, hogy Lugos irányában is életben maradjon a
kapcsolat.
Berlinger Attila kommunikációs referens: A nemzetközi kapcsolatokról van egy
önkormányzati szintű szabályozás, miszerint minden, az önkormányzathoz hivatalosan érkező
meghívásnak Közgyűlés elé kellene kerülnie.
Zaják Rita, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja: Kellett volna.
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Javasolja, hogy a bizottságok a Szekszárd Megyei Jogú
Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2019. évi alakulásáról szóló beszámolót a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot a Kultúra, Civil
Szervezetek, Városmarketing Bizottság számára, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság 27/2020. (VI.24.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi
kapcsolatainak 2019. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú
Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2019. évi alakulásáról
szóló beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Csötönyi László elnök

A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot az Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság számára, melyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság 50/2020. (VI.24.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi
kapcsolatainak 2019. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és
partnervárosi kapcsolatainak 2019. évi alakulásáról szóló beszámolót
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Murvai Árpád elnök

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(101. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Sok szeretettel
köszönti Tamási Anna igazgatóságvezető asszonyt, akitől megkérdezi, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Köszönti a bizottság tagjait. Az előterjesztést nem szeretné
kiegészíteni, tekintettel arra, hogy egy nagyon hosszadalmas, szöveges részt tartalmaz. A
főtáblában az egyes mérlegnél is látható, hogy a bevételekhez képest a kiadások lényegesen
elmaradtak. A 22 milliárdos bevétellel szemben 11 milliárd forintos teljesítés történt. Ez a
pályázatoknak az elhúzódó hatása. Nagyon sok támogatás megjött a tavalyi évben, viszont a
megvalósítások egy része el sem kezdődött, vagy pedig elhúzódott. Ez okozza ezt a nagy
különbséget. Természetesen a különbözet a különböző bankszámlákon a pályázatoknál
rendelkezésre áll.
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Zaják Rita, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja: A tudásközponttal kapcsolatban még
2016 februárjában itt volt a miniszterelnök úr. Eltelt több mint négy év azóta. Mi az oka annak,
hogy ez a projekt ilyen szinten tart?
Tamási Anna igazgatóságvezető: A finanszírozás nem történt meg rögtön 2016-ban. Úgy
tudja, hogy az előkészítő munka nagyon hosszú volt, és létre lett hozva egy bizottság is,
amelynek tagja volt a könyvtár és a levéltár vezetője is. A tagok közös elképzeléseket állítottak
fel. Ennél többet ő nem tud erről mondani, a Stratégiai Tervezési osztályt kellene erről
megkérdezni.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A Modern Városok Programmal aljegyző asszony
foglalkozik.
Csötönyi László, ülést levezető elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a hétfői ülésén
tárgyalta ezt az előterjesztést, ezért szeretné megkérni Illés Tamást, aki a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnökhelyettese, hogy ismertesse a bizottság véleményét az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Illés Tamás, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság elnökhelyettese: Ez az
előterjesztés a mérlegbeszámolókhoz hasonló tényszámokat tartalmaz, ezért a
rendelettervezetet a bizottság támogatta, de bekértek néhány kiegészítő adatot a Gazdasági
Igazgatóságtól, amelyeket azóta folyamatosan kapnak is. De ez az adatbekérés nem
befolyásolta az előterjesztés támogatását.
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Javasolja, hogy a bizottságok a 2019. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot a Kultúra, Civil
Szervezetek, Városmarketing Bizottság számára, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság 28/2020. (VI.24.)
határozata
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottsága a 2019. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Csötönyi László elnök
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A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot az Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság számára, melyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság 51/2020. (VI.24.) határozata
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Murvai Árpád elnök

3. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő uszoda beruházás során ellátandó tanácsadói
tevékenységgel kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(113. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Köszönti dr. Bodor
Adrienn osztályvezető asszonyt, akit megkér arra, hogy röviden foglalja össze az előterjesztést.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Köszönti a bizottság tagjait. Elmondja, hogy az
előterjesztésben leírtakat nem tudja kiegészíteni, mert erre vonatkozóan több információ nem
áll rendelkezésére. A Közgyűlés pályázatot írt ki a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának a kiválasztására, amelyre Gyurkó László is benyújtotta
a pályázatát. A kiválasztási eljárás során nem szakmai okokból eredően, de érvénytelen lett a
pályázat. Az úriember viszont a szekszárdi sportélet egyik kiemelkedő alakja, ezért a
polgármester úrral való egyeztetés alapján az a javaslat kerül a Közgyűlés elé, hogy Gyurkó
László folyjon bele a Modern Városok Program keretében épülő sportuszoda beruházás
megvalósításába, és sportszakmai tanácsaival segítse elő azt. Ezzel kapcsolatos a javaslat,
miszerint megbízási szerződés kerülne megkötésre.
Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke: Szeretné megköszönni az
összeállított anyagot. Egyet tud érteni azzal, hogy a létrejövő városi fedett uszoda kapcsán
szakmai kollégákkal kell együttműködni. Nem érti, hogy miért van nevesítve az illető személy.
Ő ugyanis egy másik pályázaton vett részt, amelyen ilyen szakmai feltételek nem voltak
kikötve. Ennek alapján a nevezett személyt ide citálni, mint javaslatot, elég furcsának tartja.
Elmondja, hogy nem olyan régen részt vettek a sportcsarnokban egy komplett szakmai
tanácskozáson, amelyen az összes szakma képviselve volt. Az itt megnevezett úr nem volt ezen
a megbeszélésen jelen. A szakmát olyan személyek képviselték ezen a megbeszélésen, akik
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„nyakig benne vannak a vizes szakmában”. Az előterjesztés ebben a formában részéről nem
fogadható el, mert egy másik pályázat kiírásáról van szó. Nem tudja, hogy a tanácsadói bérek
hogyan vannak beárazva, de ez a bruttó 50.000 forint övön aluli. Személy szerint ezt a
javaslatot így nem tudja támogatni.
Illés Tamás, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság elnökhelyettese: A
szakmai kérdésekbe nem szeretne belefolyni. Ezt az előterjesztést is tárgyalta a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság, és azt javasolták a Közgyűlésnek, hogy az úszó és vízilabda
szakosztály megfelelő szintű képviselői vegyenek részt ezeken a koordinációkon. Lehetnek
valakinek nagyon sikeres, egyéni eredményei, de ez az építési és egyéb dolgokban nem biztos,
hogy kompetensé teszi. A FINA-tól kezdve számos olyan szakmai szervezet van, amelynek erre
komoly ráhatása van. Az úszó és vízilabda szakosztály képviselői önkéntesen már el is kezdték
a részvételt ebben a koordinációban. Egy jelképes díjazásért nem kellene most valakit
kinevezni. Arról nem is beszélve, hogy ennek már 2016-ban meg kellett volna történnie.
Faragó Zsolt, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnökhelyettese: Elmondja, hogy ő is részt
vett azokon az üléseken, amelyeken az uszodával kapcsolatos kérdések felmerültek. Ezeken a
megbeszéléseken valódi szakemberek voltak jelen. Ezért nem igazán érti, hogy hogyan kerül
most a javaslatba Gyurkó László. Meghallgatta az urat, de azon kívül, hogy „Amerikából
jöttem”, nem igazán tud mit hozzá tenni ehhez a dologhoz. Hol vannak a szakemberek? Ki
jelölte ki őt? Milyen módon került ide, mint javasolt személy?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Ezzel kapcsolatban nem tud tájékoztatást adni, ez
polgármester úr előterjesztése.
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Javasolja, hogy a bizottságok a „Javaslat az
önkormányzati tulajdonban lévő uszodaberuházás során ellátandó tanácsadói tevékenységgel
kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek ne javasolják elfogadásra. Javasolja továbbá, hogy a bizottságok javasolják a
Közgyűlésnek, hogy a szakma képviselőit (az úszó- és vízilabda szakosztály vezetői) kérje fel a
koordinációs feladatok ellátására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot a Kultúra, Civil
Szervezetek, Városmarketing Bizottság számára, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság 29/2020. (VI.24.)
határozata
az önkormányzati tulajdonban lévő uszodaberuházás során
ellátandó tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos megbízási
szerződés megkötéséről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottsága
1. a „Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő uszodaberuházás
során ellátandó tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos megbízási
szerződés megkötésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek nem javasolja elfogadásra;
2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy a szakma képviselőit (az úszó- és
vízilabda szakosztály vezetői) kérje fel a koordinációs feladatok
ellátására.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Csötönyi László elnök

A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot az Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság számára, melyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság 52/2020. (VI.24.) határozata
az önkormányzati tulajdonban lévő uszodaberuházás során
ellátandó tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos megbízási
szerződés megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága
1. a „Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő uszodaberuházás
során ellátandó tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos megbízási
szerződés megkötésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek nem javasolja elfogadásra;
2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy a szakma képviselőit (az úszó- és
vízilabda szakosztály vezetői) kérje fel a koordinációs feladatok
ellátására.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Murvai Árpád elnök

Zaják Rita, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja: Javasolja, hogy szünet kerüljön
megtartásra.
A bizottság 17 óra 25 perctől 17 óra 28 percig szünetet tartott.
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Vasárnap kiadói jogáról való döntés- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(93. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkéri dr. Bodor
Adrienn osztályvezető asszonyt, hogy röviden foglalja össze az előterjesztést.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Az előterjesztést a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is
tárgyalta. Az ülésen felmerültek kérdések, ezért most egy kicsit távolabbról közelítené meg ezt
a témát, és bemutatná az előzményeket is. 2013. október 31. napján szerződést kötött az
önkormányzat és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a Szekszárdi Vasárnap kiadási feladatainak
ellátására, öt éves időtartamra. Ez a szerződés 2018 októberében járt volna le, viszont a
Közgyűlés akkor hozott egy döntést, miszerint a társaságnál hagyja a kiadási feladatoknak az
ellátását a közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes lebonyolításáig. A különleges
jogrend és a veszélyhelyzet kihirdetését követően a Közgyűlés hatáskörében eljáró
polgármester úr hozott egy döntést, mely szerint megvonta a társaság ügyvezetőjétől a kiadói
jogokat, és polgármesteri hatáskörbe tette. A veszélyhelyzet időtartamára a Szekszárdi
Vasárnap kiadására vonatkozóan a szerződések létrejöttek, és amelyek a veszélyhelyzet
időtartamára szóltak, így annak megszűntével ezek is megszűntek. Az előterjesztést így még a
veszélyhelyzet időtartama alatt elkészítette a hivatal, mert szükségessé vált a döntéshozatal a
hogyan továbbról. Az előterjesztés két opciót tartalmaz. Az egyik javaslat alapján a Szekszárdi
vasárnap visszakerült a közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes lefolytatásáig a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-hez, míg a másik javaslat szerint változatlanul fennmarad ez a
rendszer. Amennyiben visszakerül a társasághoz, akkor a veszélyhelyzet megszűnése és a
kiadási jog visszaszállásának időtartamára vonatkozóan a már lejárt szerződésekről
rendelkezni kell.
Zaják Rita, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja: 2013 és 2018 között az ötéves
szerződéssel a kiadói jog a társaságnál volt. 2013 előtt mit lehet tudni a kiadói jogról?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: 2013-ban még nem dolgozott a hivatalban, így nincs erről
pontos információja, de úgy tudja, hogy itt volt helyben az önkormányzatnál.
Zaják Rita, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja: 2018-ban lejárt az öt év, és a hivatal
álláspontja szerint közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség. 2018-tól 2020-ig nem volt
fontos, hogy ki legyen írva a közbeszerzési eljárás. Most, hogy úgyis el lett véve, ki kell írni
mindenképp a közbeszerzést?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: 2018-ban állásfoglalást kértek az akkori közbeszerzési
szakértőtől, aki megállapította, hogy közbeszerzési eljárásköteles. Ezért született az a döntés,
hogy legyen egy változatlan rendszer addig, amíg a közbeszerzési eljárás érvényesen és
eredményesen nem lesz lefolytatva. Most a veszélyhelyzet után a közbeszerzési álláspont nem
változott.
Zaják Rita, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja: Korábban említve lettek a
szerződések. Ezek a március 13. utáni szerződéseket jelentik?
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dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A teljesítés onnantól számít.
Zaják Rita, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja: Az elkerüléssel a munkaviszonyok
megszűntek?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Igen. A társasággal ezt le is zárták a Közgyűlési döntés
értelmében. Készült egy megszüntető okirat, amely alapján az elszámolásra is sor került. A
kiadási szerződések a veszélyhelyzet időtartamára lettek megkötve. A veszélyhelyzet június
18. napjával megszűnt, most viszont már június 24-e van. Ezt az időtartamot valahogyan
rendezni kell.
Iker Zsolt, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság tagja: 2018-ban sor került
a hosszabbításra. Ekkor született egy állásfoglalás arról, hogy közbeszerzés köteles ez a
tevékenység. Az elmúlt két és fél évben ezt a közbeszerzést miért nem lehetett lefolytatni? Ez
így nem halasztásos jogsértés? Kicsit furcsa számára, hogy két és fél évig nem volt fontos a
közbeszerzés lefolytatása senkinek, most, a veszélyhelyzet végével viszont egyből le kell
folytatni.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Elmondja, hogy 2018-ban nem volt itt a hivatalban, így csak
az előterjesztésekből, mint adatbázisokból tud építkezni. Nem mondja, hogy nem volt fontos
az eljárás lefolytatása. A határozat alapján sem mindjárt holnapután lesz lefolytatva az eljárás.
Zaják Rita, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja: Június 18-tól június 25-ig rendezve
lesz a szerkesztői csoport jogviszonya. Ha visszaadják a kiadói jogot a társaságnál, akkor a
kiadói jog a szerkesztőcsoport nélkül kerül vissza a társasághoz?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Igen.
Iker Zsolt, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság tagja: A társaság nevezhet
ki onnantól kezdve bárkit szerkesztőnek?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Igen.
Zaják Rita, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja: Erre az egy hétre a szerződéseket a
hivatalnak kell elkészíteni, módosítani?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A módosítás problémás dolog, lévén, hogy lejárt
szerződésekről van szó.
Zaják Rita, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja: Akkor egy hétre kapnak egy új
szerződést.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Igen, és a hivatal előkészíti ezeket a szerződéseket.
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Javasolja, hogy a bizottságok javasolják a Közgyűlésnek,
hogy
12
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1. a Szekszárdi Vasárnap kiadásával kapcsolatos feladatokat a veszélyhelyzet
megszűnésének napját követő hetedik napon, a 2020. március 13. napját megelőző
szerződéses feltételekkel adja vissza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nek, és kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt arra, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel a Szekszárdi
Vasárnap kiadási tevékenységének ellátására vonatkozó megállapodás tervezetet
terjessze elő a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság számára jóváhagyásra;
2. hagyja jóvá a veszélyhelyzet megszűnése és az 1. pontban foglalt visszaadási időpont
között a Szekszárdi Vasárnap veszélyhelyzet idejére felkért, az előterjesztésben
nevesített kiadói csoport tagjainak tevékenységét, és kérje fel a Polgármesteri Hivatalt
az ezzel kapcsolatos szerződésmódosítások előkészítésére és a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elé, jóváhagyás céljából történő beterjesztésére;
3. kérje fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot arra, hogy egyeztessen a
Polgármesteri Hivatal jelenleg szerződött közbeszerzési tanácsadójával, kérjen
állásfoglalást a közbeszerzési tanácsadótól a Szekszárdi Vagyonkezelő által a kiadáshoz
kapcsolódó egyes feladatok tekintetében lefolytatandó beszerzési, illetve
közbeszerzési eljárások előkészítéséről, és a szükséges cselekményeket a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft-vel közösen folytassa le;
4. a jóváhagyást követően hívja fel a polgármestert a szerződésmódosítások aláírására;
5. hívja fel a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját a kiadással kapcsolatos
szerződések aláírására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot a Kultúra, Civil
Szervezetek, Városmarketing Bizottság számára, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság 30/2020. (VI.24.)
határozata
a Szekszárdi Vasárnap kiadói jogáról való döntésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek,
hogy
1. a Szekszárdi Vasárnap kiadásával kapcsolatos feladatokat a
veszélyhelyzet megszűnésének napját követő hetedik napon, a
2020. március 13. napját megelőző szerződéses feltételekkel adja
vissza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nek, és kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt arra, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel
a Szekszárdi Vasárnap kiadási tevékenységének ellátására
vonatkozó megállapodás tervezetet terjessze elő a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság számára jóváhagyásra;
2. hagyja jóvá a veszélyhelyzet megszűnése és az 1. pontban foglalt
visszaadási időpont között a Szekszárdi Vasárnap veszélyhelyzet
idejére felkért, az előterjesztésben nevesített kiadói csoport
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tagjainak tevékenységét, és kérje fel a Polgármesteri Hivatalt az
ezzel kapcsolatos szerződésmódosítások előkészítésére és a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elé, jóváhagyás céljából
történő beterjesztésére;
3. kérje fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot arra, hogy
egyeztessen a Polgármesteri Hivatal jelenleg szerződött
közbeszerzési tanácsadójával, kérjen állásfoglalást a közbeszerzési
tanácsadótól a Szekszárdi Vagyonkezelő által a kiadáshoz
kapcsolódó egyes feladatok tekintetében lefolytatandó beszerzési,
illetve közbeszerzési eljárások előkészítéséről, és a szükséges
cselekményeket a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel közösen
folytassa le;
4. a jóváhagyást követően hívja fel a polgármestert a
szerződésmódosítások aláírására;
5. hívja fel a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját a
kiadással kapcsolatos szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Csötönyi László elnök

A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot az Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság számára, melyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság 53/2020. (VI.24.) határozata
a Szekszárdi Vasárnap kiadói jogáról való döntésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy
1. a Szekszárdi Vasárnap kiadásával kapcsolatos feladatokat a
veszélyhelyzet megszűnésének napját követő hetedik napon, a
2020. március 13. napját megelőző szerződéses feltételekkel adja
vissza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nek, és kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt arra, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel
a Szekszárdi Vasárnap kiadási tevékenységének ellátására
vonatkozó megállapodás tervezetet terjessze elő a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság számára jóváhagyásra;
2. hagyja jóvá a veszélyhelyzet megszűnése és az 1. pontban foglalt
visszaadási időpont között a Szekszárdi Vasárnap veszélyhelyzet
idejére felkért, az előterjesztésben nevesített kiadói csoport
tagjainak tevékenységét, és kérje fel a Polgármesteri Hivatalt az
ezzel kapcsolatos szerződésmódosítások előkészítésére és a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elé, jóváhagyás céljából
történő beterjesztésére;
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3. kérje fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot arra, hogy
egyeztessen a Polgármesteri Hivatal jelenleg szerződött
közbeszerzési tanácsadójával, kérjen állásfoglalást a közbeszerzési
tanácsadótól a Szekszárdi Vagyonkezelő által a kiadáshoz
kapcsolódó egyes feladatok tekintetében lefolytatandó beszerzési,
illetve közbeszerzési eljárások előkészítéséről, és a szükséges
cselekményeket a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel közösen
folytassa le;
4. a jóváhagyást követően hívja fel a polgármestert a
szerződésmódosítások aláírására;
5. hívja fel a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját a
kiadással kapcsolatos szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Murvai Árpád elnök

5. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(102. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Szeretettel és
tisztelettel köszönti Majnay Gábor osztályvezető urat, akitől megkérdezni, hogy szeretné-e
kiegészíteni a beszámolót.
Majnay Gábor osztályvezető: Elmondja, hogy a koncepció elfogadásakor a Közgyűlés úgy
döntött, hogy minden évben szeretne tájékoztatást kapni arról, hogy az önkormányzat, illetve
az önkormányzat által fenntartott intézmények, és az önkormányzattal kapcsolatban lévő
ifjúsági szervezetek milyen tevékenységekkel és anyagi támogatásokkal támogatták az
ifjúsággal kapcsolatos tevékenységeket. A beszámoló egy összefoglaló tájékoztató erre
vonatkozóan. Mivel az Ifjúsági Keret is idetartozott az érintett bizottsághoz, ezért azokat is
belevették ebbe az anyagba, akik pályáztak az ifjúsági Keretre.
Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke: Elmondja, hogy elég sok
mindent át kell majd nézni a koncepcióban, és változtatni is kell majd rajta. Ha másban nem
is, akkor a készülő sportkoncepcióban mindenképp. A beszámoló tartalmazza az Arany János
tehetséggondozó programot is. E szerint az önkormányzat öt éven át segíti a nyolcadik osztályt
befejező tanulókat anyagi hozzájárulással. Az utóbbi években a pályázók esetében ez 10.000
forint volt. Mit jelent, hogy utóbbi években?
Majnay Gábor osztályvezető: Ez nem az az Arany János Program, amely az I. Béla
Gimnáziumban van. Ezt a bonyhádi gimnázium hirdeti meg, oda tartozik ez a pályázat, amelyre
olyan szekszárdi lakosú tanuló pályázat, aki a nyolcadik osztályt befejezte. Azért írták, hogy az
utóbbi években, mert erről a Közgyűlés dönt. Az elmúlt évben erre nem került sor, és csak egy15
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egy pályázat került ide be. Régebben ez az összeg 5.000 forint/hónap volt. Az utolsó két évben
ezt megemelte a Közgyűlés 10.000 forintra. Jelenleg négy gyermek vesz részt ebben a
programban. 10 hónapon keresztül kapják a gyermekek ezt az ösztöndíjat.
Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke: A beszámolóban olvasható a
Keresztény Nevelésért Alapítvány is, 3,2 millió forintos összegben. Mit jelent az, hogy a
Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott általános iskola biztosítja a napközi
felügyeletet?
Majnay Gábor osztályvezető: A nyári napközi felügyelet ellátása az önkormányzat feladata. A
tankerülettel kötött megállapodás alapján, az intézmények átkerülésekor, a tankerület két
hetet bevállalt még június végéig, valamint még két hetet augusztus 20 után is. A fennmaradó
nyolc hetet a Keresztény Nevelésért Alapítvány biztosította. Az alapítvány körülbelül négy
héttel ezelőtt bejelentette, hogy nem tudja vállalni a gyermekeknek a nyári felügyeletét.
Zaják Rita, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja: Szeretné, ha a mai napon érkező
örömteli hírt az osztályvezető úr elmondaná a bizottsági tagoknak.
Majnay Gábor osztályvezető: Körülbelül négy hete tudják, hogy az alapítvány nem tudja
vállalni a nyári napközit. Mivel ez önkormányzati feladat, ezért gyorsan kellett intézkedni.
Zaják Rita képviselő asszony is jelezte, hogy van pályázati lehetőség nem önkormányzat,
hanem intézmények számára. A Humánszolgáltató Központ és a Babits Mihály Kulturális
Központ is pályázhat.
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Ez az Erzsébet tábor?
Majnay Gábor osztályvezető: Igen. A nevében ez tábor, de igazából napközbeni felügyeletet
jelent. A Humánszolgáltató Központ amúgy is csinál négy hét napközit. A Humánszolgáltató
központ pályázott egy hétre, valamint bevonták a Gyakorló Iskolát is a pályázatba. Ma délelőtt
kapta a hírt, hogy mind a két pályázat nyert. A Babits Mihály Kulturális Központtól még nem
kapott értesítést, de holnap utánanéz ennek is.
Zaják Rita, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja: Ezt a pályázati lehetőséget a kormány
június 3-án tette nyilvánossá. Péntekről hétfőre kellett ezt az anyagot összerakni, így óriási
köszönetet szeretne mondani azoknak, akik ebben részt vettek.
Illés Tamás, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság elnökhelyettese az
üléstermet elhagyja 17 óra 50 perckor. Jelen van a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing
Bizottság részről 6 fő, a bizottság határozatképes.
Mácsik Henrietta, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja: A tavalyi évi beszámoló két
munkáltatóját is érinti, és így a saját munkáját is, ezért úgy érzi, hogy érintettség kapcsán
ebben a kérdésben nem szeretne szavazni.
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Javasolja, hogy a bizottságok az Ifjúsági Koncepció
eredményeinek áttekintéséről szóló tájékoztatót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot a Kultúra, Civil
Szervezetek, Városmarketing Bizottság számára, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság 31/2020. (VI.24.)
határozata
az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottsága az Ifjúsági Koncepció
eredményeinek áttekintéséről szóló tájékoztatót a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Csötönyi László elnök

A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot az Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság számára, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, és a következő határozatot hozta:
(Mácsik Henrietta a szavazásban nem vett részt)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság 54/2020. (VI.24.) határozata
az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága az Ifjúsági Koncepció eredményeinek
áttekintéséről szóló tájékoztatót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Murvai Árpád elnök

6. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme visszatérítendő támogatással kapcsolatbanKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(95. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi a jogi és
bizottsági referenst, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
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dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Az egyesület részére megítélésre került egy
visszatérítendő támogatás. Később érkezett egy kérelem, miszerint az egyesület szeretné, ha
az önkormányzat ezt a támogatást vissza nem térítendővé minősítené. Még a veszélyhelyzet
ideje alatt elkészítette a hivatal az előterjesztést, amelyet megküldtek véleményezésre a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak. A bizottság a kérelmet támogatta, de polgármester
úr a döntést nem hozta meg, ezért most a Közgyűlés elé terjesztették a kérelmet.
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Javasolja, hogy a bizottságok a „Kosárlabda Sport Club
Szekszárd kérelme visszatérítendő támogatással kapcsolatban” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot a Kultúra, Civil
Szervezetek, Városmarketing Bizottság számára, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság 32/2020. (VI.24.)
határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelméről visszatérítendő
támogatással kapcsolatban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottsága a „Kosárlabda Sport Club
Szekszárd kérelme visszatérítendő támogatással kapcsolatban” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Csötönyi László elnök

A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot az Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság számára, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság 55/2020. (VI.24.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelméről visszatérítendő
támogatással kapcsolatban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a „Kosárlabda Sport Club Szekszárd
kérelme visszatérítendő támogatással kapcsolatban” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Murvai Árpád elnök

7. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme - Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(105. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi a jogi és
bizottsági referenst, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Decemberben döntött a Közgyűlés arról, hogy
támogatja az egyesületet 40 millió forinttal a 2020. évi költségvetés terhére. A költségvetés
elfogadásakor még szerepelt a rendeletben ez az összeg. A veszélyhelyzet alatt polgármester
úr módosította a költségvetési rendeletet, és ez az összeg kikerült belőle. Az egyesület
kérelmet nyújtott be, amelyben jelezte, hogy szeretnék megkapni ezt a támogatást.
Csötönyi László, ülést levezető elnök: A polgármester egyszemélyben olyan költségvetést
fogadott el, amelyben elvonta a sport és civil szervezeteknek járó támogatásokat. A kérelem
ezért fedezethiány miatt nem támogatható. Elmondja, hogy szándékukban áll készíteni egy új
költségvetést, amely a reményeik szerint fog támogatást biztosítani. Javasolja, hogy a
bizottságok a fedezethiányra hivatkozva ne javasolják a Közgyűlésnek a Kosárlabda Sport Club
Szekszárd kérelmének támogatását. Javasolja továbbá, hogy a bizottságok javasolják a
Közgyűlésnek, hogy a kérelmet a költségvetési rendelet módosítását követően tárgyalja meg
ismételten.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot a Kultúra, Civil
Szervezetek, Városmarketing Bizottság számára, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság 33/2020. (VI.24.)
határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottsága
1. fedezethiányra hivatkozva nem javasolja a Közgyűlésnek a
Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelmének támogatását;
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2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy a kérelmet a költségvetési rendelet
módosítását követően tárgyalja meg ismételten.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Csötönyi László elnök

A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot az Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság számára, melyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság 56/2020. (VI.24.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága
1. fedezethiányra hivatkozva nem javasolja a Közgyűlésnek a
Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelmének támogatását;
2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy a kérelmet a költségvetési rendelet
módosítását követően tárgyalja meg ismételten.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Murvai Árpád elnök

8. napirendi pont:
A Szekszárdi Szüreti Napok megrendezésével kapcsolatos döntéshozatal- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(108. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi a jogi és
bizottsági referenst, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Májusban érkezett az ügyvezető igazgató úrtól
egy megkeresés, miszerint kellene egy álláspont a Szüreti Napoknak a megrendezésével
kapcsolatban. A hivatal elkészítette az előterjesztést, és megküldte véleményezésre a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing
Bizottságnak és a Pénzügyi Bizottságnak. Ez utóbbi bizottság nem javasoltak a Szüreti
Napoknak a megrendezését, míg a másik két bizottság igen. Csötönyi László kétoldalas
javaslatát csatolták a mostani előterjesztéshez. Polgármester úr a veszélyhelyzet alatt nem
hozott döntést a rendezvény megtartásáról, ezért most a Közgyűlés számára készítettek egy
előterjesztést.

20
0624jkvegyüttes

Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke: Az ember ütköztet
véleményeket, mert így lehet jó döntést hozni. A Pénzügyi Bizottságot milyen érvek
vezérelték, hogy nem javasolták a rendezvény megtartását?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Májusban nem érkezett indokolás a
véleményhez. Tegnap a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Most már nem arra
tettek javaslatot, hogy ne kerüljön megrendezésre a rendezvény, hanem arra, hogy, ha sor
kerül az eseményre, akkor ne ez az elnevezés legyen, mint ami eddig volt. A bizottság
javaslatot is tett az elnevezésre, de ezt most nem tudja megmondani, de holnap a Közgyűlés
ismertetésre kerül.
Iker Zsolt, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság tagja: Véleménye szerint
meg kell rendezni a Szüreti Napokat. A Babits Mihály Kulturális Központnak volt egy
költségvetési tervezete, amelyben három rendezvényre kért támogatást az ügyvezető. Az
ügyvezető által kért összeget jóvá is hagyták. A veszélyhelyzet miatt lettek költségvetési
problémák. Ez az összeg benne maradt a költségvetésükben, vagy ez is el lett vonva? Elég szép
összegről volt szó, közel 90 millió forintról. Két rendezvény elmaradt, így ennek a 90 millió
forintnak, mint rendezvényre szánt összegnek, valahol ott kellene lennie a Kulturális Központ
költségvetésében.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ez így egy az egyben nem lett elvonva. A zárlat miatt lett
elvonva a Kulturális Központtól pénzösszeg, mert nem működött. A költségvetése majdnem
ott van, ahol eredetileg is volt.
Iker Zsolt, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság tagja: Ez az összeg a
Művháznak a rendelkezésére áll szabadtéri rendezvények szervezése címen?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elvileg most igen. Elmondja, hogy hosszútávon vannak
félelmei, mert ő legalább decemberig próbál gondolkozni. Senki sem tudja jelenleg, hogy
szeptemberben mennyi adó fog befolyni. Lehet itt beszélni költségvetés módosításról, de a
pénz véges lesz. A kormány költségvetési javaslatában benne van, hogy idén decemberben
már lehet, hogy nem lesz adófeltöltés. Ez a javaslat még nem lett elfogadva, de, ha el lesz
fogadva, akkor ez azt jelenti, hogy ki fog esni 300 millió forint. Ebből a bevételből szokták
december 20-án feltölteni a folyószámlahitelt. Ha a javaslat el lesz fogadva, akkor a
szeptemberben befolyó adóbevételekből év végéig kell gazdálkodni.
Iker Zsolt, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság tagja: Nem szeretnék a
korábban megszavazott teljes összeget felhasználni a rendezvény megszervezésére. Reális
keretek között kell tartani a rendezvényeket.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Városlakóként tudja, hogy az emberek már nagyon várják
ezt a rendezvényt.
Nyerges Tibor, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság és az Oktatás, Sport és
Ifjúsági Bizottság tagja: Ezt a majdnem 90 millió forintot el lehet költeni másra?

21
0624jkvegyüttes

Csötönyi László, ülést levezető elnök: Az átcsoportosítás döntés kérdése.
Nyerges Tibor, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság és az Oktatás, Sport és
Ifjúsági Bizottság tagja: Az intézmény vezetője szabadon dönthetett arról, hogy ezt mire
fordítja?
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Nem.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elvileg a városi rendezvényekre kapta ezt a pénzt.
Nyerges Tibor, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság és az Oktatás, Sport és
Ifjúsági Bizottság tagja: Adósságkonszolidációra fordíthatja ezt?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Véleménye szerint nem.
Csötönyi László, ülést levezető elnök: A támogatást a pandémiás helyzet alatt arányosan
kapta az önkormányzattól.
Iker Zsolt, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság tagja: Azért hozta elő ezt a
kérdést, mert az ügyvezető igazgatótól kaptak egy levelet, amelyben újfent plusz támogatást
kér, miközben rendelkezésre áll egy bizonyos összeg erre a dologra. Ha címkézve volt a
támogatás, akkor nem nulláról kell majd, hogy elkezdjék a szervezést.
Mácsik Henrietta, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja: A kérdés a jelenlegi
munkáltatóját érinti, ezért személyes érintettség miatt nem szeretne részt venni a
szavazásban.
Csötönyi László, ülést levezető elnök: Javasolja, hogy a bizottságok javasolják a Közgyűlésnek,
hogy döntsön arról, hogy
1. a 2020. évi Szekszárdi Szüreti Napok 2020. szeptember 17-20 között kerüljön
megrendezésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága, Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing
Bizottsága és a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezésében;
2. a Szüreti Napok rendezőjeként a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.
kerüljön kijelölésre;
3. hét tagú szervező bizottságot állíts fel a 2020. évi Szekszárdi Szüreti Napok
lebonyolítása és megszervezése érdekében, amelynek jogköre kiterjed a rendezvény
műsortervének és költségvetésének összeállítására, benne különösen a fellépők és
szolgáltatók kiválasztására, megbízási szerződéseik előkészítésére;
4. a szervező bizottság elnökének Csötönyi Lászlót, tagjainak Illés Tamást, Csapláros
László Károlyt, Kiss Szabolcs Márkot, Vesztergombi Csabát, Keszthelyi Szabolcsot és a
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. által delegált tagot választja meg;
5. a szervező bizottság megbízatása a Szekszárdi Szüreti Napok befejeztével és a pénzügyi
és szakmai beszámoló benyújtásával megszűnik.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot a Kultúra, Civil
Szervezetek, Városmarketing Bizottság számára, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság 34/2020. (VI.24.)
határozata
a Szekszárdi Szüreti Napok megrendezéséről és szervező bizottság
létrehozásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek,
hogy döntsön arról, hogy
1. a 2020. évi Szekszárdi Szüreti Napok 2020. szeptember 17-20
között kerüljön megrendezésre Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága, Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottsága
és a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.
szervezésében;
2. a Szüreti Napok rendezőjeként a Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Nonprofit Kft. kerüljön kijelölésre;
3. hét tagú szervező bizottságot állíts fel a 2020. évi Szekszárdi Szüreti
Napok lebonyolítása és megszervezése érdekében, amelynek
jogköre kiterjed a rendezvény műsortervének és költségvetésének
összeállítására, benne különösen a fellépők és szolgáltatók
kiválasztására, megbízási szerződéseik előkészítésére;
4. a szervező bizottság elnökének Csötönyi Lászlót, tagjainak Illés
Tamást, Csapláros László Károlyt, Kiss Szabolcs Márkot,
Vesztergombi Csabát, Keszthelyi Szabolcsot és a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. által delegált tagot
választja meg;
5. a szervező bizottság megbízatása a Szekszárdi Szüreti Napok
befejeztével és a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásával
megszűnik.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Csötönyi László elnök

A levezető elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot az Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság számára, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, és a következő határozatot hozta:
(Mácsik Henrietta a szavazásban nem vett részt)
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottság 57/2020. (VI.24.) határozata
a Szekszárdi Szüreti Napok megrendezéséről és szervező bizottság
létrehozásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön
arról, hogy
1. a 2020. évi Szekszárdi Szüreti Napok 2020. szeptember 17-20
között kerüljön megrendezésre Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága, Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottsága
és a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.
szervezésében;
2. a Szüreti Napok rendezőjeként a Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Nonprofit Kft. kerüljön kijelölésre;
3. hét tagú szervező bizottságot állíts fel a 2020. évi Szekszárdi Szüreti
Napok lebonyolítása és megszervezése érdekében, amelynek
jogköre kiterjed a rendezvény műsortervének és költségvetésének
összeállítására, benne különösen a fellépők és szolgáltatók
kiválasztására, megbízási szerződéseik előkészítésére;
4. a szervező bizottság elnökének Csötönyi Lászlót, tagjainak Illés
Tamást, Csapláros László Károlyt, Kiss Szabolcs Márkot,
Vesztergombi Csabát, Keszthelyi Szabolcsot és a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. által delegált tagot
választja meg;
5. a szervező bizottság megbízatása a Szekszárdi Szüreti Napok
befejeztével és a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásával
megszűnik.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Murvai Árpád elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a levezető elnök a nyilvános ülést 18 óra 05
perckor berekeszti. A bizottságok zárt ülésen folytatják munkájukat.

Murvai Árpád
OKSI elnök

Csötönyi László
KCV elnök
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Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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