Szám: IV/B/20-10/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. július 12-én
(kedden) 9 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Pap Máté, dr. Mezei László, dr. Máté
István, Gombás Viktória, Kővári László, Gyurkovics János, dr. Tóth Gyula, Zaják Rita, Kerekes
László képviselők.
Távolmaradását jelezte:
képviselők.

Csillagné Szántó Polixéna, Ferencz Zoltán, Szabó Balázs

Ülés közben érkezett:

Rácz Zoltán képviselő

Összesen: 11 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Tamási Anna pénzügyi osztályvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Herr Teréz főépítész,
Máté Péter tanácsos,
dr. Bodor Adrienn osztályvezető,
Frey Tímea osztályvezető,
Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívottak:

Huszár Tibor ügyvezető igazgató,
Papp Győző ny. HSZK igazgató

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Mielőtt szavazásra teszi fel a közgyűlés
napirendjét, a közgyűlés nevében szeretne elköszönni Papp Győző nyugdíjba vonuló
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igazgatótól, aki 1992 óta a Humánszolgáltató Központ vezetője volt. Megköszöni a munkáját
és elmondja, hogy szakmailag büszke lehetett rá a mindenkori közgyűlés, hiszen tudományos
területen is öregbítette Szekszárd hírnevét. A polgármester átadja a város ajándékát a
nyugdíjba vonuló igazgatónak.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy a nyilvános ülés napirendjére vegye fel a közgyűlés a
„Településrendezési terv 2016/1. sz. részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási
vélemények ismertetése” című előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés- melynek létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. Megbízási szerződés a Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való
ellátása” című projekt keretében megépített és átadott művek szakszerű működtetése
kapcsán és a szolgáltatás biztonságának biztosítása érdekében tervezési és kivitelezési
munkák elvégzéséhez kapcsolódó FIDIC Sárga Könyv szerinti mérnöki és műszaki ellenőri
feladatok ellátására
(236. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
2. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
3. Meghívás a Lugosi Búcsúra és a Bunyaszekszárdi Emlékünnepségre
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
4. Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. törzstőkéjének leszállítása
kapcsán
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
5. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Balassa János
Kórház közötti együttműködési megállapodás megkötésére
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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6. Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
7. Javaslat a „Nemzeti Szabadidős-Egészséges Sportpark Programhoz” kapcsolódó pályázat
benyújtására
(244. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
8. Településrendezési terv 2016/1. sz. részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási
vélemények ismertetése
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
ZÁRT ÜLÉS:
9. Javaslat a Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjének megbízására
(239. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
10. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(242. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

1. Megbízási szerződés a Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel
való ellátása” című projekt keretében megépített és átadott művek szakszerű
működtetése kapcsán és a szolgáltatás biztonságának biztosítása érdekében tervezési
és kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó FIDIC Sárga Könyv szerinti mérnöki
és műszaki ellenőri feladatok ellátására
(236. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 100 százalékban önkormányzati
tulajdonú Szekszárdi Mérnöki Kft-t szeretnék megbízni az előterjesztésben leírt feladatok
ellátásával. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
209/2016. (VII.12.) határozata
megbízási szerződés megkötéséről mérnöki és műszaki ellenőri
feladatok ellátására
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.-t (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2.) megbízza mérnöki és műszaki ellenőri
feladatok ellátásával.
2.
A Közgyűlés a megbízási szerződést jóváhagyja azzal,
hogy a Közreműködő Szervezet által javasolt módosításokat a
szerződésbe beépíti.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő: 2016. július 12.
Felelős: Ács Rezső polgármester

2. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
210/2016. (VII.12.) határozata
a 2016. évi Közbeszerzési Terv módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.
évi Közbeszerzési Tervének 4. számú módosítását jóváhagyja.
2.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
módosítás Közbeszerzési Tervben történő átvezetéséről.
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A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2016. július 12.
dr. Molnár Kata jegyző

3. Meghívás a Lugosi Búcsúra és a Bunyaszekszárdi Emlékünnepségre
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Megérkezett a meghívó a testvérvárosi ünnepségre, melyre
négytagú küldöttséget várnak Szekszárdról.
Berlinger Attila kommunikációs referens: Kiegészítésképpen elmondja, hogy a
bunyaszekszárdi emlékünnepségen annak az évfordulóját ünneplik, hogy 1866-ban több mint
ötven család kitelepült és megalapították Bunyaszekszárd nevű települést, amely egészen az
ezerkilencszázötvenes évekig létezett.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt. Rácz Zoltán képviselő
megérkezett az ülésterembe, a képviselők jelenlegi létszáma 12 fő, a közgyűlés
határozatképes.
dr. Haag Éva alpolgármester: A Fidesz-frakció Gombás Viktória, Kővári László, Ferencz Zoltán
és dr. Máté István képviselőket javasolja a küldöttség tagjainak.
Ács Rezső polgármester: Határozati javaslatként teszi fel a Fidesz-frakció javaslatát a
közgyűlésnek.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
211/2016. (VII.12.) határozata
a Lugosi Búcsúra és a Bunyaszekszárdi Emlékünnepségre
történő kiutazásról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi
személyeket javasolja a Lugosra és Facsádra/Bunyaszekszárdra
kiutazó delegáció tagjai közé:
o
Gombás Viktória,
o
Kővári László,
o
Ferencz Zoltán,
o
dr. Máté István képviselőket.
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2.
A Közgyűlés egyúttal felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a külföldi kiutazásokkal kapcsolatos előkészületeket tegye
meg és gondoskodjon a költségek kifizetéséről a 2016. évi
költségvetés egyéb általános kiadásaiban szereplő „Nemzetközi
kapcsolatok” címén betervezett előirányzat terhére.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 12.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4. Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. törzstőkéjének
leszállítása kapcsán
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Megkéri Berlinger Attila ügyvezető igazgatót az előterjesztés
ismertetésére.
Berlinger Attila ügyvezető igazgató: Azért volt szükség a korábbi közgyűlési határozat
kiegészítésére, mert elmaradt az a kitétel, melyben a törzstőke leszállítása végrehajtásának a
módját meg kell jelölni- azaz hogy veszteség pótlása miatt van szükség a törzstőke
leszállítására. A társaság tőketartalékának a növelésével szemben történik meg a törzstőke
leszállítása. A cégbíróság csak ezen pontok határozatba foglalásával fogadja el az alapító okirat
módosítását.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a határozati
javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
212/2016. (VII.12.) határozata
a Közgyűlés 134/2016. (V.26.) határozatának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
134/2016. (V.26.) határozat 3. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„3. A Közgyűlés elhatározza, hogy a tőketartalék csökkentésével
egyidejűleg a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. jegyzett
tőkéjét a veszteség pótlása miatt 11.000.000, Ft-ról 5.000.000 Ft
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összegre leszállítja a társaság tőketartalékának növelésével
szemben.”
Határidő:
Felelős:

2016. július 31.
Ács Rezső polgármester
Berlinger Attila ügyvezető

5. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Balassa
János Kórház közötti együttműködési megállapodás megkötésére
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés tartalmazza azokat a területetek, melyben a város
és a Balassa János Kórház együtt tud működni a jövőben. Régi téma az Ybl Miklós utcai
parkolás megoldása, így a kórház kerítését beljebb tudják rakni, így megszűnhet az az áldatlan
állapot, hogy a fél utat parkoló autók foglalják el. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság tárgyalta az előterjesztést és támogatja a kórházzal
kötendő megállapodás megkötését.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László bizottsági elnök: Nagyon örül, hogy a kórház jelenlegi vezetése nyitott az Ybl
utcai parkolás megoldására és sikerül felszámolni a Polgármester Úr által is említett állapotot.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
213/2016. (VII.12.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna
Megyei Balassa János Kórház közötti együttműködési
megállapodás megkötéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előterjesztés szerinti
együttműködési területekre készítse el az Önkormányzat és a
Tolna Megyei Balassa János Kórház által kötendő
megállapodásokat.
2.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert
együttműködési megállapodások aláírására.
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az

Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

6. Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Megkéri Huszár Tibor urat a Caminus Kft. részéről, fáradjon ki mellé
és röviden mondja el, miért került a téma újra a közgyűlés elé. A tavasz folyamán a közgyűlés
már határozott arról, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatást továbbra is a Caminus Kft.vel látják el Szekszárdon, de a törvényi változások jelentős mértékben megváltoztatták a
helyzetet.
Huszár Tibor ügyvezető: Szeretné megköszönni, hogy a közgyűlés bizalmat szavazott a
Caminus Kft-nek, hiszen 2020. december 31-ig kötöttek közszolgáltatási szerződést, utána
mindenképpen állami kézbe került volna a szolgáltatás. Rendkívüli változás következett be
július 1-jétől, amikor hatályba lépett a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet, ami szabályozza a
szolgáltatás ellátásának jelenlegi feltételeit. A jogszabály a szolgáltatási tevékenységet
jelentősen leszűkítette. Az ellenőrzések ütemezését két évre tolta ki a rendelet. A
tartalékkémények ellenőrzését törölték a szolgáltatási rendszerből, csak a szilárd tüzelésű
kémények ellenőrzése maradt meg. Ez úgy érinti a céget, hogy ebben az évben körülbelül
negyven százalékkal visszaesne az árbevételük, jövő évben 60 százalékkal. Ugyanilyen mértékű
létszámleépítéssel jár a változás, amennyiben így marad a rendelet és nem változtatnak rajta.
Javasolta a Polgármester Úrnak a közös megegyezéssel történő szerződésbontást, hogy még
időben történjen meg, mert nem lenne jó, ha a főtulajdonosnak kellene finanszírozni a
működést. Három hónap időtartamban van döntési lehetősége a főtulajdonosnak és a kisebb
tulajdonosoknak, hogy mi történjen a Kft-vel.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a szerződés
közös megegyezéssel történő felmondását támogatta.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel a kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Megkérdezi, hogy szakmai szempontból mit gondol arról az ügyvezető
igazgató, hogy az éves ellenőrzést kétévente végzik el az új jogszabály szerint? Az lenne
véleménye szerint a lényeg, hogy a kémények folyamatosan ellenőrizve legyenek, így is sok a
halálos kimenetelű baleset.
Huszár Tibor ügyvezető igazgató: A döntést a szakma- a mérnöki kamara, az
érdekképviseletek- folyamatosan támadták, mert egy szakmai érv sem hangzott el arról, hogy
miért változtattak a gyakorlaton. A hagyományos, régi típusú gázkészülékek okozzák a
szénmonoxid-mérgezések 99 %-át. A veszélyforrás megduplázódik. Erre bizonyíték az, hogy
2015-től lecsökkentették a szilárd tüzelő-berendezéseknél a kéményellenőrzéseket, évente
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kettő helyett egy alkalommal kellett elvégezni azt, ami folytán megduplázódott a
kéménytüzek száma. Meggyőződése, hogy jogszabálymódosítással korrigálják majd a
kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező gyakoriságát a hagyományos tüzelőberendezéseknél.
Tolna megyében 94 %-ban ez van, nagyon kevés az új típusú, kondenzációs kazán, aminél nincs
szükség az ellenőrzésre.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitaszakaszt.
dr. Mezei László képviselő: A probléma évek óta fennáll, de a jogalkotó létrehozott egy
helyzetet, mely olyan rendszert véd, ami nem fog működni. Tolna megyében is megmaradnak
a hagyományos fűtési rendszerek, egy létező ellenőrzési rendszert megszüntetni, mely folytán
emberek fognak meghalni, az nem bölcs döntés. Úgy gondolja, hogy Szekszárdon egy közös
vállalással tovább tudnák vinni a szolgáltatást és kezelni a problémákat.
Zaják Rita képviselő: Kezdeményezi, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése fejezze ki
tiltakozását az újonnan kialakítandó rendszer ellen, mert nem a szolgáltatás javulása felé
mutat, hanem hátrafelé.
Rácz Zoltán képviselő: Csatlakozik Képviselő Asszony kezdeményezéséhez, hogy fejezze ki az
önkormányzat a tiltakozását és amíg nem történik megoldás az ügyben, a Caminus Kft-vel
szükséges lenne egy megállapodást kötni.
Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy a képviselők pontos határozati javaslatot fogalmazzanak
meg ahhoz, hogy szavazni lehessen róla. Óvatosan nyúlna a kérdéshez. Ha abból indulnak ki,
hogy mennyit változott a jogi környezet az elmúlt hónapokban, bízik benne, hogy még
változtatni fognak a rendszeren. Nem szívesen hozzák meg ezt a döntést, hiszen több mint
nyolcvan százalékban tulajdonosa a cégnek az önkormányzat. Reméli, hogy figyelembe veszik
a javaslatokat és változik a jogszabályi környezet. Kéri a pontos határozati javaslat felolvasását.
Zaják Rita képviselő: A határozati javaslata a következő: „Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlése kéri a jogalkotókat, hogy a szakmai szervezetek véleményének figyelembe
vételével dolgozza át a kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatos jogszabályt.”
Ács Rezső polgármester: Véleménye szerint az iménti javaslat nem erről szólt, hanem a
tiltakozásról.
Zaják Rita képviselő: Kiegészíti a határozati javaslatot azzal, hogy „Tiltakozunk a meglévő
jogszabály ellen.” A többi szöveg ugyanaz.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 4 igen szavazattal, 5 tartózkodás, 3 nem szavazat mellett elvetett.
A polgármester szavazásra teszi fel az eredeti határozati javaslatot, melyet a közgyűlésmelynek létszáma 12 fő – 8 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 4 nem szavazat mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
214/2016. (VII.12.) határozata
a
kéményseprő-ipari
közszolgáltatási
szerződés
megszüntetéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Caminus Kft-vel (7100
Szekszárd, Páskum u. 5.) 2009. december 22-én, a kéményseprőipari közszolgáltatási feladatok komplex ellátására megkötött
közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel, 2016.
szeptember 30. napjával történő megszüntetése érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
2.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szerződés
megszüntetéséről értesítse a kéményseprő-ipari szervet.
3.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 2016.
július 1-től a törvényben előírt kéményseprő-ipari tevékenység
térítésmentes ellátásához a központi költségvetésből a
közszolgáltatás 2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási
díjnak megfelelő összeg igénylése céljából a szükséges
intézkedéseket tegye meg, a pályázatot nyújtsa be.
Határidő:
1.
pont tekintetében: 2016. szeptember 30.
2.
pont tekintetében: 2016. július 20.
3.
pont tekintetében: 2016. július 13.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Kővári László és dr. Mezei László képviselők elhagyták az üléstermet, a képviselők jelenlegi
létszáma 10 fő, a közgyűlés határozatképes.
7. Javaslat a „Nemzeti Szabadidős-Egészséges Sportpark Programhoz” kapcsolódó
pályázat benyújtására
(244. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy a pályázati lehetőség nagyon
friss, melyben a települések lehetőséget kapnak szabadtéri parkok megépítésére, ahol a
szabadidőt hasznosan el tudják tölteni a mozogni vágyók. A közgyűlésnek egyelőre abban kell
dönteni, hogy indul-e a pályázaton, a konkrét helyszínek kiválasztása a jövőben történik meg.
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A sportparkok vonatkozásában a pályázat önerő nélküli, száz százalékban támogatott.
Amennyiben futópályákra is pályáznak, önerőt is kell biztosítania az önkormányzatnak. Kéri a
bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 10 fő – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
215/2016. (VII.12.) határozata
a „Nemzeti Szabadidős-Egészséges Sportpark Programhoz”
kapcsolódó pályázat benyújtásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a
Nemzeti Szabadidős - Egészséges Sportpark Program keretében
sportparkok, illetve futókörök kialakítására vonatkozó pályázat
benyújtását.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget
vállal a pályázaton való részvételhez esetlegesen szükséges,
illetve a nyertességet követően felmerülő költségek (pl.: munka
megkezdéséhez szükséges munkálatok, akadálymentes
megközelítés költsége) megfizetésére a 2016. évi költségvetés
Pályázati Tartalék terhére.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget
vállal arra, hogy a pályázat nyertessége esetén az önerőt a 2016.
évi költségvetés Pályázati Tartalék terhére biztosítja. A futókört
illetően – amennyiben a kérelmező önerő megfizetésére
kötelezettséget vállalt – a miniszter dönt az önerő mértékére, a
beérkezett kérelmek számára és a rendelkezésre álló
költségvetési forrásokra figyelemmel, melyet az önkormányzat
jelen határozatával elfogad.
4.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget
vállal a pályázat nyertessége esetén a karbantartási költségek
megfizetésére az adott évi költségvetés Városüzemeltetési
kiadásai terhére.
5.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a
Polgármesteri Hivatalt a pályázati kiírás előírásainak megfelelő,
fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlanok feltérképezésére.
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6.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fejlesztendő
ingatlanok, illetve a fejlesztés tárgyának meghatározására, a
projektet érintő tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos
döntések meghozatalára.
Határidő:

1. pont tekintetében 2016. augusztus 15.
2. pont tekintetében folyamatos
3. pont tekintetében pályázat pozitív
elbírálásáról szóló értesítést követően
4. pont tekintetében pályázat sikeres lezárását követően
folyamatos
5. pont tekintetében 2016. július 29.
6. pont tekintetében 2016. augusztus 15., illetve folyamatos
Felelős:
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző
Kővári László képviselő visszatért az ülésterembe, Zaják Rita képviselő elhagyta az üléstermet,
a képviselők jelenlegi létszáma 10 fő, a közgyűlés határozatképes.
8. Településrendezési terv 2016/1. sz. részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási
vélemények ismertetése
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
216/2016. (VII.12.) határozata
a Településrendezési Terv 2016/1. sz. részleges módosításával
kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése alapján a
településrendezési terv 2016/1. számú módosításához az
államigazgatási szervektől érkezett véleményeket megismerte
és azokat elfogadja.
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Határidő: 2016. július 12.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 10 órakor
berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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