Szám: IV/B/20-2/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. március 8-án
(kedden) 8 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, Ferencz Zoltán, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Kerekes László,
Rácz Zoltán, Kővári László, Szabó Balázs, dr. Tóth Gyula képviselők.
Távolmaradását jelezte: Pap Máté, Zaják Rita képviselők
Összesen: 13 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Tamási Anna osztályvezető,
Herr Teréz városi főépítész,
Máté Péter tanácsos,
Berlinger Attila kommunikációs referens,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés napirendjére vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott,
egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(68. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az
önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi
étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(70. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004.
(III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti
terv módosítására
(73. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
4. A Településrendezési terv 2016/1. számú részleges módosításához kapcsolódó
környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(71. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
5. Javaslat önrész biztosítására a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
pályázatához
(69. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
6. Javaslat ingatlan-hasznosításra
(72. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
7. Javaslat a finn testvérvárosi ünnepségre szóló meghívás elfogadására
(74. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(68. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság a rendelet módosítását a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Szakértőikkel átnézették az anyagot és arra a következtetésre
jutottak a szakemberek, hogy kb. 10 % rezsi emelkedésről van szó, a Diákétkeztetési Kft.
90%-ával szemben összességében 10% emelkedés jön ki. Ez annyit jelent, hogy bérbe adtak
egy konyhát, kifizették az összes adósságát, 20 millió Ft havi bérleti díjat kapnak és 30 millió
Ft-ot fognak kifizetni. Mivel ezek a számítások nem ellenőrizhetők egzakt módon, fontosnak
tartaná, hogy egy meghatározott időszak után, negyedév vagy félév múlva ezt újra
értékelnék, és ha szükséges, akkor a szerződést módosítsák.
Ács Rezső polgármester: Kéri Rácz képviselő urat, hogy ne állítson olyan dolgokat, mely nem
fedi a valóságot. A cégadatok nyilvánosak, kéri, hogy a tényeknél maradjanak. Bizottsági
ülésen is felmerültek ezek a kérdések, a hivatal részéről az volt a válasz, hogy számításokat
kell végezni, melyhez idő szükséges.
Rácz Zoltán képviselő: Nagyon sok tételből áll össze a rezsi összege, amit a város fizet.
Mindegyik tétel módosult, ezt csak szakember tudja becsülni, hogy mi lesz ennek a
következménye.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 2 nem
szavazat mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének
9/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és
az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi
étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(70. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság a rendelet módosítását a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Hogyan gondolták át a Kölyök Menzás és a Diákétkeztetési Kft-s
dolgot? Az I. Béla Gimnázium kollégiumában kialakítottak egy főzőkonyhát, amit ott főznek,
azt elviszik, és oda pedig máshonnan hozzák az ételt. A Diákétkeztetési Kft-nek maradt egy
250 adagos főzőkonyhája, 900 adag a kötelezettsége. Ezt hogyan gondolták? Fenntartja az
előző napirendnél tett hozzászólását maradéktalanul, ez a téma összefügg az előző
napirenddel.
Ács Rezső polgármester: A Diákétkeztetési Kft. az egyetemi karon biztosítja jelenleg az
étkeztetést, az ezzel kapcsolatos tárgyalások a héten fognak lezárulni. Továbbá, ha Rácz
képviselő úr arra gondol, hogy a Diákétkeztetési Kft. az I. Béla Gimnázium konyhájában
átalakításokat végzett, erre a válasza, hogy, nem tud róla, hogy erre bárkitől engedélyt
kapott volna. Ezt a két félnek kell egyeztetni, a héten alá tudják írni azt a megállapodást,
melyben ennek a konyhának a sorsa is egyértelműen tisztázódik, másfelől a Diákétkeztetési
Kft. a vállalt feladatainak és kötelezettségeinek eleget tud tenni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 2 nem
szavazat mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének
10/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi
étkeztetés
megszervezéséről
szóló
35/2007.
(X.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004.
(III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a
településszerkezeti terv módosítására
(73. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tudomása szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a mai ülésén
foglalkozott a témával. A Samsonite Kft. jelentős bővítést tervez a város határában, melyhez
a területet megvásárolták, a rendezési terv módosítása szükséges. Ezért javasolja, hogy ezen
helyrajzi számok esetében támogassa a közgyűlés a módosítást, a többi helyrajzi szám
tekintetében pedig a márciusi rendes közgyűlésen hozzanak döntést. Kéri a bizottsági
vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság úgy döntött, hogy emeljék ki a 3. pont alatt szereplő 02/10 hrsz-ú ingatlannak a
kérelmét, 40 %-os beépíthetőségről 50%-ra kérik emelni a beépíthetőséget, és javasolják,
hogy a többi kérelmet a márciusi rendes ülésen tárgyalja a közgyűlés.
Ács Rezső polgármester: Kérdése dr. Varga Katalin jegyzőhöz: Ez így kezelhető?
dr. Varga Katalin jegyző: Ezt külön nem tudják kezelni.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy a közgyűlés az előterjesztést vegye le napirendjéről.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

4. A Településrendezési terv 2016/1. számú részleges módosításához kapcsolódó
környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(71. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
60/2016. (III.8.) határozata
a Településrendezési terv 2016/1. sz. részleges módosításához
kapcsolódó
környezeti
vizsgálat
szükségletének
megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési terv 2016/1. sz. részleges módosításához
kapcsolódó
környezeti
értékelés
szükségességének
megállapításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és mint a
terv kidolgozásáért felelős szerv - a környezet védelméért
felelős közigazgatási szervek véleményével megegyezően,
továbbá figyelembe véve azt, hogy a tervezett módosítások
nem idéznek elő olyan környezeti változásokat, melyek az
emberi egészségre vagy a környezetre kockázatot jelentenének,
és országhatáron átterjedő környezeti hatással a változtatások
során nem kell számolni - megállapítja, hogy a környezeti
vizsgálat elvégzése szükségtelen.
Határidő:
Felelős:

2016. március 8.
Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

5. Javaslat önrész biztosítására a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
pályázatához
(69. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kéri a bizottsági vélemény
ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal,
hogy nyertes pályázat esetén üzemeltetésről történjen egyeztetés.
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat az üzembentartói feladatokat vállalja, de
amennyiben a gépjárművet egy intézmény igénybe veszi, az üzemanyag költséget meg kell
térítenie a város számára.
dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Létezik egy
gépjármű használatról szóló megállapodás a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
és a Szociális Központ között, aki igénybe szeretné venni az autót 5 nappal korábban köteles
jelezni, az autót tele tankkal kapják meg, és úgy is kell visszaadni. Eddig ezzel a rendszerrel
nem volt semmiféle probléma.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
61/2016. (III.8.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatához
nyújtott önrész biztosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
támogatja a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
pályázatának
benyújtását
a
Német
Szövetségi
Belügyminisztérium „Essen auf Rädern” c. pályázati felhívásra
egy kisbusz beszerzése érdekében.
2. A Közgyűlés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
részére a pályázat benyújtásához szükséges önrészt, legfeljebb
2 millió forint összeget a 2016. évi költségvetési rendelet
„Általános Tartalék” kerete terhére biztosítja támogatásként
azzal, hogy sikeres pályázat esetén a nemzetiségi önkormányzat
a beszerzett kisbuszt Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szociális Központjának használatába adja az
intézményi feladatellátás céljára.
3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szociális Központja – sikeres pályázat esetén –
üzembentartóként vállalja a pályázat segítségével beszerzett
gépjármű üzemeltetési költségeinek viselését.
4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés megkötésére nyertes pályázat esetén.
Határidő:
Felelős:

2016. március 19. (pályázat benyújtására)
Ács Rezső polgármester
Rottenbacher Ádám igazgató

6. Javaslat ingatlan-hasznosításra
(72. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kéri a bizottsági vélemény
ismertetését.
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Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kerekes László képviselő: Régóta húzódik a teniszpálya ügye. Van egy folyamatban lévő jogi
procedúra, múlt héten birtokvédelmi eljárást kezdeményeztek a 3803/1 hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatban. Örülne, ha minél előbb megoldódna ez az ügy. Kéri, hogy a jegyzőkönyvhöz
kerüljön csatolásra kettő dokumentum. Az egyik, az ingatlan elidegenítésére vonatkozó levél,
a másik egy tulajdoni lap másolat, melyen a perfeljegyzés tényét közli a bíróság. Ezt a jogi
helyzetet figyelembe kell venni, amikor döntést hoznak. Ebben a bizonytalan jogi helyzetben
át kellene gondolni, hogy a hasznosítás miként történjen a jövőben. Egyetért azzal, hogy a
teniszezőknek biztosítani kell a teniszezés lehetőségét, de át kellene gondolni, hogy a hátsó
teniszpályákat ki fogja majd üzemeltetni. Érdekes lesz, ha hátul más van, elől pedig ők
üzemeltetik a pályákat. Úgy érzi, ez sérti őt, nem tartja igazságosnak ezt a fajta eljárást. Az
elmúlt 10 évben az önkormányzat vezetőségét a teniszpályák és az ott történt események
nem foglalkozatták, most hirtelen egy érdekes helyzet az, hogy lemennek oda, illetéktelenek
láncot helyeznek az ajtóra, lelakatolják. Kéri, hogy a képviselők a döntés meghozatalánál
vegyék számításba az általa elmondottakat. A viták elkerülése végett, személyesen
egyeztessenek és beszéljék át a lehetőségeket.
Ács Rezső polgármester: Az vezérli a várost, és a közgyűlésben ülő valamennyi képviselőt,
hogy akik ezt a sportot szeretnék űzni, számukra megnyugtató választ tudjanak adni időben,
mert áprilistól kezdődik a szezon. A jogi részletekbe nem menne bele, a közgyűlés
létrehozott egy Vizsgáló Bizottságot, mely vizsgálja az ügyet. A Kórház SE által használt
pályarendszer a városhoz került vissza, soha nem képezte a szerződések tárgyát. Felmérték a
pályák állapotát, sokat kell majd rákölteni, hogy teniszre lehessen őket használni. Így látják
biztosítottnak azt, hogy bármilyen időintervallumot vesz igénybe a jogi eljárások lefolytatása,
maga a tenisz, mint sportág nem sérülhet. A Vizsgáló Bizottság tavaszra várhatóan elkészül a
jelentésével, és részleteiben mindenre kiterjedően, jogi, műszaki, erkölcsi, etikai oldalról
megközelítve a válaszokat meg fogja adni, a közgyűlés pedig ezt fogja majd tárgyalni.
Szabó Balázs képviselő: Felhívja a figyelmet arra, hogy ha valaki 15 évig nem fizet bérleti
díjat és a közüzemi számláit sem tudja rendezni, akkor érdekesnek tartja, hogy még arról
beszél, hogy mi igazságos és igazságtalan.
Kerekes László képviselő: Egyszer már ismertetésre került a közgyűlésen Horváth István
korábbi polgármester által aláírt levél, melyre megadták a választ, hogy megvásárolják, és
ami még fontos ebben a levélben, hogy a „vételárnak az önök részéről írásban történő
elfogadása esetén az önkormányzati tulajdonú Vízmű Kft. felé fennálló tartozását
rendezettnek tekintjük”. Ezt elfogadták, de őket nem kereste senki ezzel kapcsolatban,
csinálták tovább a dolgukat.
Ács Rezső polgármester: Kerekes képviselő úr is már másfél éve a közgyűlés tagja, tudnia
kell, ahhoz, hogy megvásároljon az önkormányzat egy ingatlant, a képviselők többségének
igen szavazata szükséges.
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dr. Mezei László képviselő: A bizottság megalakulásakor tisztázták azokat a módszereket,
eszközöket, amelyekről úgy gondolták, hogy objektíven szolgálják az ügyet. Irányadó volt,
olyan személyeket keressenek meg, akik közvetlenül Kerekes László munkatársai voltak, és
minden tekintetben törekednek az objektivitásra. Az elmúlt 15 év tevékenységével
kapcsolatban Kerekes László családtagjai által képviselt cégek beadott éves mérlegeiben nem
találták meg azokat a folyamatokat, melyek elvárhatók lettek volna. Azok a személyek, akik
Kerekes úr munkatársai voltak, elmondták, hogy olyan jelenségeket tapasztaltak, amelyek
ma Magyarországon nem egyeztethetők össze sem az adózási, sem a pénzforgalmi
szabályokkal. Volt olyan szakosztály, mely azért szűnt meg, mert folyamatos áramlopást
tapasztalt, és úgy döntött a szervezet, hogy ilyen körülmények között nem hajlandóak
tovább működtetni egy több évtizede működő szakosztályt. Olyan jelenségeket lehet
tapasztalni, hogy azok a személyek, akik részt vettek ebbe a munkába, azok nem tudtak
produkálni, Kerekes úr hozzátartozói sem, olyan pénz, számla és nyugta forgalmat, ami
kellett volna, hogy legyen. Olyan tevékenység is folyt a területen, amely elfogadhatatlan,
például italkimérés, kocsmai szolgáltatás, továbbá arra sem volt jogosultsága senkinek sem,
hogy platán fákat pusztítson és kerítéseket bontson. Annak ellenére, hogy Horváth István
korábbi polgármester levelére hivatkozik Kerekes úr, az a véleményük, hogy köztörvényes
bűncselekményt követtek el, ezt átminősíteni, és történeteket kitalálni, véleménye szerint
kínos dolog.
Ács Rezső polgármester: Higgadtságot kér tanúsítani a képviselőktől.
Rácz Zoltán képviselő: 15 éven keresztül egy ember nem tud bűncselekményeket elkövetni,
hogy ha nem hagyják. Ennek a történetnek nem egy szereplője van, hanem szereplői vannak.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
62/2016. (III.8.) határozata
a 3803/1. helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a szekszárdi 3803/1 helyrajzi szám alatt az ingatlannyilvántartásba felvett, korábban a Szekszárd Kórház Sportkör
Tenisz Szakosztálya által használt ingatlan - a határozat
mellékletét képező helyszínrajzon jelölt – 3554 m² nagyságú, öt
teniszpályát magába foglaló területének sport célú - tenisz
sportág biztosításának megfelelő feltételekkel rendelkező hasznosítására és üzemeltetésére a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft-t bízza meg.
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2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szerződés
elkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2016. március 8.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
Csillag Balázs ügyvezető

7. Javaslat a finn testvérvárosi ünnepségre szóló meghívás elfogadására
(74. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. A polgármester mellett az
alábbi személyeket javasolja a delegáció tagjává:
 Berlinger Attila kommunikációs referens,
 Dobai Attila tolmács,
 Kovács János mesterszakács,
 2 fő képviselő.
Berlinger Attila kommunikációs referens: Tavalyi évben Tornio városában új polgármestert
választottak, az újonnan megválasztott polgármester első alkalommal találkozik Szekszárd
város küldöttségével. A Tornio városa Európában a legtávolabbi testvértelepülés, még
Helsinki-től 600 km-re északra található. 1986-ban a finn-magyar nemzetközi testvérvárosi
konferencián talált egymásra a két település. A nagy távolság, a hosszadalmas kiutazás miatt
a kapcsolat nem annyira aktív. Öt évvel ezelőtt egy finn-estet szerveztek Szekszárdon,
melyen szőlősgazdák, üzletemberek is részt vettek, mely nagy sikert aratott. Amennyiben a
Szüreti Napokon részt vesz Tornio város küldöttsége az idei évben, akkor újra egy finn-estet
szeretnének szervezni.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Haag Éva alpolgármester: A FIDESZ Frakció Kővári László és dr. Máté István képviselőket
javasolja a delegáció tagjává.
Kerekes László képviselő: Zaják Rita képviselő jelezte, hogy örömmel részt venne a
delegációban.
A polgármester szavazásra teszi fel Berlinger Attila kommunikációs referens, Dobai Attila
tolmács, Kovács János mesterszakács delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a polgármester delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel Kővári László delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett elfogadott.
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Szavazásra teszi fel dr. Máté István delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 3 nem szavazat mellett
elfogadott, egyúttal az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
63/2016. (III.8.) határozata
a finn testvérvárosi ünnepségre szóló meghívás elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Tornio város
meghívását 2016. április 18-21. közötti testvérvárosi jubileumi
ünnepségre és az alábbi személyeket javasolja a kiutazó
delegáció tagjai közé:







Ács Rezső polgármester,
dr. Máté István képviselő,
Kővári László képviselő,
Berlinger Attila kommunikációs referens,
Dobai Attila tolmács,
Kovács János mesterszakács.

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. április 18.
Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: A delegáció 6 főből áll, Zaják Rita képviselő asszony kérését a
következő alkalommal figyelembe veszi a közgyűlés, ettől függetlenül kéri, hogy szavazzanak
erre vonatkozóan is, miután javaslatként elhangzott képviselő asszony neve.
A polgármester szavazásra teszi fel Zaják Rita delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 8 nem szavazat
mellett elvetett.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 8 óra 55 perckor
berekeszti.
K. m. f.
Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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