SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
OKTATÁS, SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/6-12/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottságának 2020. szeptember 23. (szerda) napján 15 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető;
dr. Horváth Annamária oktatási referens;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető (az aljegyző megbízásából);
Murvai Árpád elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 15 órakor megnyitja.
Murvai Árpád elnök: Köszönti a megjelenteket az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság mai
ülésén. Szeretné megköszönni a hivatal munkatársainak az előkészítő munkát. A meghívón
kilenc napirendi pont szerepel. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére az
„Egyebek” napirendi pontot.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel együtt, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a
következő napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1. 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
(205. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
A 2020. évi költségvetés módosítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(209. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor GVB elnök
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(207. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között
együttműködési megállapodás megkötésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(210. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
5. napirendi pont:
Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(213. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
Összefoglaló az óvodák 2019/2020. nevelési évének munkájáról
(44. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. napirendi pont:
Beszámoló az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
(45. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
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Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
8. napirendi pont:
Az óvodaépületek 2020. évi nyári kihasználtsága
(46. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
9. napirendi pont:
Az Íjász Egyesület kérése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
10. napirendi pont:
Egyebek

1. 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
(205. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az igazgatóságvezető asszony az
ülésen nem jelent meg, de a bizottság tagjai közül öten már többször végighallgatták tőle más
bizottsági üléseken az előterjesztés kiegészítését. 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
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 78/2020. (IX.23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három
évre várható összegének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
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Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Murvai Árpád elnök

2. napirendi pont:
A 2020. évi költségvetés módosítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(209. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor GVB elnök
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztéshez frakcióvezető úr nyújtott be módosító javaslatot. A
módosító javaslatot szintén többen meghallgatták már.
Zaják Rita bizottsági tag: Annyi észrevétele lenne, hogy a SZEKÖF Bizottságnak nincs bizottsági
kerete a javaslatban. Így a bizottsághoz forduló, segítséget kérő civil szervezeteket ehhez a
bizottsághoz, és a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottsághoz fogják irányítani
támogatásért.
Murvai Árpád elnök: Ezt nem vennék annyira szívesen. Ezért arra kéri a képviselő asszonyt,
hogy a Közgyűlés holnapi ülésén fogalmazzon meg módosító javaslatot, amellyel kér a
bizottságának keretet a kérelmek elbírálására. Javasolja, hogy a bizottság a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnökének a 2020. évi költségvetés módosítására vonatkozó
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 79/2020. (IX.23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elnökének a 2020. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Murvai Árpád elnök
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3. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(207. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság (a továbbiakban: GVB) a hétfői ülésén tárgyalta a kérelmet, és az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatokhoz képest módosító javaslatot fogalmazott meg. A bizottság
javaslatát javasolja elfogadásra. Javasolja, hogy a bizottság a „Kosárlabda Sport Club Szekszárd
támogatási kérelme” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja azzal a módosítással, hogy az egyesület az idei évben 15 millió forint támogatásban
részesüljön a költségvetés terhére, a fennmaradó 25 millió forint átutalására pedig 2021.
március 31. napjáig kerüljön sor a jövő évi költségvetés terhére.
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 80/2020. (IX.23.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a „Kosárlabda Sport Club Szekszárd
támogatási kérelme” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy az
egyesület az idei évben 15 millió forint támogatásban részesüljön a
költségvetés terhére, a fennmaradó 25 millió forint átutalására pedig
2021. március 31. napjáig kerüljön sor a jövő évi költségvetés terhére.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Murvai Árpád elnök

4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között
együttműködési megállapodás megkötésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(210. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
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Faragó Zsolt elnökhelyettes: Elnök úrral előzetesen már egyeztetett erről a javaslatról, amely
alapján lenne egy módosító javaslata. Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között együttműködési megállapodás
megkötését a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítéssel:
- az együttműködési megállapodás II.3. d) pontja egészüljön ki a környezetvédelmi
szabályok betartásával;
Murvai Árpád elnök: Javasolja, hogy az együttműködési megállapodás II.4. b) pontjában az
atlétikapálya után kerüljön rögzítésre a stadion is.
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 81/2020. (IX.23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász
Szövetség között együttműködési megállapodás megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között együttműködési
megállapodás megkötését a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az
alábbi kiegészítésekkel:
 az együttműködési megállapodás II.3. d) pontja egészüljön ki a
környezetvédelmi szabályok betartásával;
 az együttműködési megállapodás II.4. b) pontjában az
atlétikapálya után kerüljön rögzítésre a stadion.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Murvai Árpád elnök

5. napirendi pont:
Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(213. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság „Az
általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 82/2020. (IX.23.) határozata
az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága „Az általános iskolák felvételi körzetének
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Murvai Árpád elnök

6. napirendi pont:
Összefoglaló az óvodák 2019/2020. nevelési évének munkájáról
(44. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
Mácsik Henrietta bizottsági tag: Az óvodások 70 százaléka igénybe veszi az ingyenes
étkeztetést. Ennek legnagyobb százaléka szülői kérésre történik. Őt érdekelné, hogy a másik
négy kategóriának milyen a megoszlása. Kettőnél látta, hogy a háromgyermekesek vannak
még magas arányban. Igazából az érdekelné, hogy ez a felosztás az összes óvodára jellemzőe.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen, ezt el lehet mondani, de ez nem a
beszámolójukból derül ki. Október 1. napjáig kell minden óvodának elkészítenie a statisztikát.
Oda fogják nagyon pontosan felvinni az adatokat az óvodák. A legtöbb esetben a szülő
nyilatkozik úgy, hogy kéri az ingyenességet a jövedelme miatt. Gyakorlatilag ennek nem is
nézhet utána az intézmény. A szülő büntetőjogi felelősségének a tudatában jelenti ki ezt, de
senki nem fogja ezt ellenőrizni. A bölcsődék esetében be kell mutatni a keresetigazolást is.
Mácsik Henrietta bizottsági tag: Az étkezési díj behajtásával kapcsolatban úgy tudja, hogy a
tavalyi évtől a szolgálat megkapta azt a feladatot, hogy menjenek környezettanulmányra a
hátralék miatt. Ennek a hatékonysága érdekelné, mert azért többen jelezték, hogy ez még
mindig gondot okoz.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Javuló tendencia van. Úgy tudja, hogy a jegyző
részéről erről szabályzat vagy utasítás is született.
Mácsik Henrietta bizottsági tag: Az óvodai szociális munkával töltött idő érdekelné. Kíváncsi,
hogy mennyi fér bele a megadott időkeretbe.
7
0923jkv

dr. Horváth Annamária oktatási referens: A Humánszolgáltató Központnak is volt egy
beszámolója, amely konkrétumokat tartalmaz ezzel kapcsolatban, és, amely nála
megtekinthető. Úgy tudja, hogy pozitív a visszajelzés ezzel kapcsolatban. Egy probléma lehet
ezzel kapcsolatban, mégpedig, hogy gyakran változik a személy.
Mácsik Henrietta bizottsági tag: Örült annak, hogy megtalálta a beszámolóban azt is, hogy
mekkora lesz a tanköteleseknek az óvodában maradása. Látta, hogy az óvodai férőhelyek
kihasználtsága 70-80 százalék körül van, és egyedül a Wunderland Óvoda közelíti meg a 100
százalékot.
Csötönyi László bizottsági tag az üléstermet elhagyja 15 óra 20 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A koronavírus járvány idején jött egy rendelkezés
arról, hogy először a nem körzetes óvodák vehetnek fel gyermekeket. A 70 százalék véleménye
szerint nem rossz, mert sokkal jobban lehet fejleszteni. Elmondja, hogy a sajátos nevelési
igényű gyermekek kettő, illetve három főnek számítanak.
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 83/2020. (IX.23.) határozata
az óvodák 2019/2020. nevelési évének munkájáról
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 1. pontja 6. alpontjában
meghatározott hatáskörében eljárva
1. az óvodák 2019/2020. nevelési évi munkájáról szóló összefoglalót
elfogadja és köszönetet mond az intézmények vezetőinek,
alkalmazottainak a nevelési évben végzett eredményes munkáért;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 23.
Murvai Árpád elnök

2. felhívja az aljegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az intézmények
vezetőinek.
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Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 25.
dr. Göttlinger István aljegyző

7. napirendi pont:
Beszámoló az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
(45. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az osztályvezető urat,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Majnay Gábor osztályvezető: Elmondja, hogy ez most új feladatot jelentett a számukra, mert
több év után a Comenius Iskola már nem tudta elvállalni ezt a feladatot. Féltek attól, hogy
nem lesz pedagógus jelentkező, de szerencsére többen jelentkeztek annál, mint amire
számítottak. Úgy gondolja, hogy pozitív végkicsengése lett a dolognak, és egy összeszokott
pedagógusgárda jött össze. A pedagógusokat igyekeztek úgy csoportosítani, hogy azokba az
iskolákba kerüljenek, ahol tanítanak. Jövőre is valószínű, hogy az önkormányzatnál marad ez
a feladat. A pedagógusok jelezték, hogy jövőre is szívesen vállalják ezt a feladatot, de
örülnének neki, ha egy kicsit hamarabb derülne ki a beosztás. Mint kiderült, van lehetőség
pályázatra is, ezt Zaják Rita képviselő asszony is jelezte. Az iskolák maguk tudnak pályázni. Úgy
vette ki a pedagógusok szavaiból, hogy ők szívesen vállalnák a pályázattal kapcsolatos
feladatokat. Az étkezésen a jövőben is nagyot lehetne spórolni. A Humánszolgáltató Központ
és a Babits Mihály Kulturális Központ egy-egy hétre pályázott idén is 20 főre. Ha jövőre több
hétre is sikerül pályázni, akkor az étkezési költségeken lehet spórolni még többet, ami az
önkormányzatnak nagyobb megtakarítást jelentene.
Mácsik Henrietta bizottsági tag: A visszajelzésekből azt hallotta, hogy nagyon jók és
tartalmasak voltak a programok. Minden szülő és gyermek elégedett volt.
Murvai Árpád elnök: Szeretné megkérdezni, hogy mit kell érteni koordináló tanár alatt.
További kérdése, hogy tényleg ekkora a különbség a szolgálatot teljesítő tanár és a koordináló
tanár között.
Majnay Gábor osztályvezető: A koordináló tanár plusz feladatokat látott el, amelyet egy
átlagösszeggel javasoltak díjazni. A Közgyűlés ezt el is fogadta.
Zaják Rita bizottsági tag: Szeretne köszönetet mondani Majnay Gáboréknak, mert nagyon
rövid idő állt rendelkezésre a pályázat benyújtásához, mindössze egy hétvége. Jövőre nagyon
kell figyelni ezt a lehetőséget.
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a 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 84/2020. (IX.23.) határozata
az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Oktatási,
Sport és Ifjúsági Bizottság alcím 1. pontja 6. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
1. az általános iskolai tanulók nyári napközbeni felügyeletének
ellátásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást
elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 23.
Murvai Árpád elnök

2. felhívja a Gazdasági Igazgatóság vezetőjét, hogy a Szekszárdi
Tankerületi Központtal és a Pécsi Tudományegyetemmel kötött
megállapodások alapján gondoskodjon a díjfizetési kötelezettség
határidőre történő teljesítéséről.
Határidő:
Felelős:

2020. október 15.
Tamási Anna igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Az óvodaépületek 2020. évi nyári kihasználtsága
(46. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az oktatási referenst, hogy
szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az előző bizottság mindig kérte ezeket az adatokat.
Elvileg két-három hétre zárhatnának be az óvodák, ha csak egy épület lenne. A felügyeletet
folyamatosan kell biztosítani. Idén nem zárhattak be nyáron az óvodák, és végig kellett
biztosítani az ügyeletet. Elmondja, hogy az ügyeletet a veszélyhelyzet ideje alatt is kellett
biztosítani. Az előző évekhez képest nincs eltérés. Továbbra is az a cél, hogy, ha egy óvodának
több épülete is működik, akkor el lehessen zárni az egyik épületet egész nyáron akár. Ezzel
spórolni tudnak a fenntartási költségeken.
Murvai Árpád elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottságának 85/2020. (IX.23.) határozata
az óvodaépületek 2020. évi nyári kihasználtságáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Oktatási,
Sport és Ifjúsági Bizottság alcím 7. pontja 1. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörében eljárva az óvodák 2020. évi
nyári kihasználtságáról szóló tájékoztatót megköszöni és tudomásul
veszi.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 23.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
elnöke

9. napirendi pont:
Az Íjász Egyesület kérése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Murvai Árpád elnök: Elmondja, hogy a Tolnai Tájak Íjász Egyesülettől érkezett egy kérelem,
amelyet továbbított a bizottság tagjainak. Az egyesület a jelenleg nem használt, egyszer
felszántott terület déli oldalán egy 90 méter hosszú teret íjász gyakorló pályaként szeretné
használni. Eddig is arra gyakoroltak, csak a futópálya körül, de több futó aggódott emiatt.
Javasolja, hogy a bizottság
1. járuljon hozzá ahhoz, hogy a Tolnai Tájak Íjász Egyesület a határozat mellékletét képező
térképen 1. számmal jelölt területet egy évig térítésmentesen használja;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Lehet, hogy utána kellene nézni annak, hogy
ez a hatáskör ennél a bizottságnál van-e, és nem-e a GVB-nél.
Murvai Árpád elnök: Ez a döntés ennek a bizottságnak a hatáskörébe tartozik, mert nincs szó
pénzösszegről.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 86/2020. (IX.23.) határozata
a Tolnai Tájak Íjász Egyesület kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága
1. hozzájárul ahhoz, hogy a Tolnai Tájak Íjász Egyesület a határozat
mellékletét képező térképen 1. számmal jelölt területet egy évig
térítésmentesen használja;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját.
Határidő:
Felelős:

2020. október 02.
dr. Göttlinger István aljegyző

10. napirendi pont:
Egyebek
Murvai Árpád elnök: A veszélyhelyzet miatt nagyon sok tanulmányi, sport és művészeti
verseny elmaradt az idei évben. Majnay Gábor végzett egy telefonos felmérést, amely alapján
elmondható, hogy körülbelül a versenyeknek az egyharmada bonyolódott csak le idén.
Javasolja, hogy a bizottság döntsön úgy, hogy a 2020. évi Mecénás Tehetséggondozó
Támogatás nem kerül kiírásra, de a lezárt versenyeredményeket, valamint az ősszel
befejezésre kerülő versenyeredmények a következő évi pályázatkor figyelembe veszi.
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 87/2020. (IX.23.) határozata
a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága úgy dönt, hogy a 2020. évi Mecénás
Tehetséggondozó Támogatás nem kerül kiírásra, de a lezárt
versenyeredményeket, valamint az ősszel befejezésre kerülő
versenyeredmények a következő évi pályázatkor figyelembe veszi.
Határidő:

A 2021. évi pályázat kiírásának időpontja
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Felelős:

Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
elnöke

Murvai Árpád elnök: A Kajak-Kenu Sportegyesülettől szintén érkezett egy kérelem, amelynek
tartalmát szintén ismertette már a bizottság tagjaival. Javasolja, hogy a bizottság kérje fel az
egyesület elnökét, hogy a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójával, valamint az úszó-és vízilabda szakosztályok vezetőivel egyeztetve keressen
időpontot az edzésekre, valamint folytasson egyeztetéseket a díjkedvezményre vonatkozóan
is.
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 88/2020. (IX.23.) határozata
a Kajak-Kenu Sportegyesület kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás,
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Kajak-Kenu Sportegyesület kérelmét
megtárgyalta, és felkéri az egyesület elnökét, hogy a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával,
valamint az úszó-és vízilabda szakosztályok vezetőivel egyeztetve
keressen időpontot az edzésekre, valamint folytasson egyeztetéseket
a díjkedvezményre vonatkozóan is.
Határidő:
Felelős:

2020. október 30.
Murvai Árpád elnök
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető igazgató

Murvai Árpád elnök: Elmondja továbbá, hogy a GVB hétfőn foglalkozott a Diáksport Tanács
kérelmével. A Diáksport Tanács az atlétika versenyre díjmentesen szerette volna használni az
atlétikai pályát. A GVB támogatta a kérelmet. Szeretné, ha a jövőben az ilyen jellegű
kérelmeket előzetesen véleményezné ez a bizottság. Javasolja, hogy vegyék tudomásul a
tájékoztatást.
A bizottság a tájékoztatást 6 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért az elnök a nyilvános ülést 15 óra 40
perckor berekeszti.
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K.m.f

Mácsik Henrietta
jegyzőkönyv-hitelesítő

Murvai Árpád
elnök

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Göttlinger István
aljegyző

dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető
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