Szám: IV/B/20-11/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. augusztus 17-én
(szerdán) 9 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szántó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, dr. Tóth Gyula, Ferencz Zoltán, Gyurkovics János, Kővári László, Pap
Máté, Rácz Zoltán, Szabó Balázs, Zaják Rita képviselők
Távolmaradását jelezte:

Gombás Viktória, Kerekes László képviselők

Összesen: 13 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Märcz László igazgatóság vezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Máté Péter tanácsos,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Megjelent meghívottak:

Csukle Tibor ügyvezető igazgató,
Ladányi Roland ügyvezető igazgató-helyettes

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. A Jedlik Ányos Terv keretében a héten
megjelent egy pályázati felhívás, elektromos töltőállomás kiépítésére lehet pályázni.
Szekszárd esetében három töltőállomásra szeretnének pályázatot benyújtani. Javasolja, hogy
a közgyűlés vegye fel mai ülésének napirendjére ezt a témát, 2016. szeptember 15-től lehet
a pályázatokat benyújtani, és a közgyűlés következő rendes ülése csak szeptember 29-én
lesz.
A polgármester szavazásra teszi fel a „Javaslat a Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomás
alprogram helyi önkormányzatok részére c. pályázaton való részvételre” tárgyú szóbeli
előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (…..)
önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V. 4)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

2.

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi
döntések meghozatalára
(252. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3.

Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4.

A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázat módosítása
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7.

A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelme
(247. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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8.

Javaslat a „Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomás
önkormányzatok részére” c. pályázaton való részvételre
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

alprogram

helyi

ZÁRT ÜLÉS:
9.

Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalás felülvizsgálata
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (…..)
önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V. 4)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Ács Rezső polgármester: 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 rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
30/2016. (VIII.18.) önkormányzati rendelete a településképi
kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V. 4) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi
döntések meghozatalára
(252. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményének ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
219/2016. (VIII.17.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött
Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével
kapcsolatos alapító-tulajdonosi döntések meghozataláról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
– mint a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. (7100,
Szekszárd, Sárvíz u. 4., cg.: 17-09-010782/14) kizárólagos
tulajdonosa – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bek. 20.
pontjában foglaltakra figyelemmel, mely alapján a helyi
közfeladatok ellátása keretében az önkormányzat a felelős a
távhőellátás
folyamatos
biztosításáért,
valamint
a
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. (továbbiakban:
Tszt.) 6.§ (1) bek-e alapján, mely szerint a területileg illetékes
települési
önkormányzat
köteles
biztosítani
a
távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását, úgy
dönt és rögzíti, hogy a távhőtermelést és távhőszolgáltatást,
mint közszolgáltatást 2016. július 20. határnaptól a Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. útján biztosítja. A Közgyűlés
felhatalmazza a polgármester, valamint a Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a közszolgáltatási
szerződés aláírására.
2. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft., valamint a Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetőit a kiválással egyidejűleg, az 1.) pont
szerinti közszolgáltatás ellátásához szükséges, tulajdonát
képező vagyontárgyak átadása-átvételére és ezzel egyidejűleg a
távhőtermelés és szolgáltatás folyamatosságának biztosítása
érdekében utasítja a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét a távhőtermelői és a távhőszolgáltatói ideiglenes
működési engedélyben foglalt hiánypótlás teljesítésére.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezetőjét, hogy a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.
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önálló hitelfelvételi jogosultságának (hitelfelvétel) időpontjáig –
legfeljebb azonban 2016. december 31. napjáig – biztosítson a
szolgáltató cég részére 50 millió Ft visszatérítendő átadott
pénzeszközt. A Közgyűlés felhatalmazza az ügyvezetőket a
szükséges szerződés aláírására.
4. A Közgyűlés felkéri a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét, hogy a cég hitelfelvételének és az ezt
biztosító mellékkötelezettségek (kezesség, jelzálog bejegyzés a
cég vagyontárgyaira) tárgyában készítsen előterjesztést és
terjessze a tulajdonosi ülés elé. A Közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert, valamint az ügyvezetőt a hiteltárgyalások
lebonyolítására.
5. A Közgyűlés felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy 2016. július 20. fordulónappal a cég
vagyonmérlegét készíttesse el és azt nyújtsa be a cégbíróságra,
továbbá a kiválásban érintett cégek ügyvezetőit, hogy készítsék
el a 2015. augusztus 19-2016. július 20. közötti időszakra
vonatkozó beruházások tételes elszámolását.
6. A Közgyűlés felhívja a jegyzőt, hogy a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben
foglaltak szerint a kormány hozzájárulásának megadásához
szükséges kérelmet és annak mellékleteit készítse elő.

3.

Határidő:

1-3. pontok: azonnal
4. pont: 2016. szeptemberi közgyűlés
5-6. pontok: 2016. augusztus 25.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Csukle Tibor ügyvezető igazgató
dr. Molnár Kata jegyző

Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
módosítást.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Rácz Zoltán képviselő: Az előterjesztésből is az látszik, hogy a rezsicsökkentésnek nevezett
„blöff” milyen káros következményekkel járt, mert ezekre a rendeletmódosításokra, és
egyebekre semmi szükség nem lett volna. Országosan is erős kritikákat fogalmaztak meg
egyes polgármesterek, területi képviselők, sajnos ilyen a kormányzati minőség.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Az Alisca Terra Kft., melynek többsége az önkormányzat
tulajdonában van, ellátja a feladatát és a szolgáltatást, az ehhez szükséges források
rendelkezésre állnak. Az elmúlt három hónapban sem volt fennakadás a szolgáltatás
tekintetében. Az önkormányzati cégek a befolyó bevételekkel mindig jól tudtak gazdálkodni,
ezért nem okoz problémát még az átmeneti időben sem, hogy biztonsággal ellássák a
szolgáltatást.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
220/2016. (VIII.17.) határozata
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés
módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/B. § (2)
bekezdésére és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. véleményére is figyelemmel – az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja az
Alisca Terra Nkft-vel megkötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítását, illetve a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződést.
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződések aláírására,
a jegyzőt azok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

4.

2016. augusztus 20.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázat módosítása
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
6
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Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. 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 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
221/2016. (VIII.17.) határozata
a helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott
pályázat módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a
204/2016. (VI.15.) szekszárdi öh. számú határozat b) pontját
visszavonja és helyette az alábbi nyilatkozatot teszi:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – saját forrásként
- a 2015. évi költségvetési rendelet terhére 63.668.700.- Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújtott a helyi
tömegközlekedési feladatokat közszolgáltatásként ellátó Déldunántúli Közlekedési Központ Zrt. részére, melyből 8.000.000.Ft a közszolgáltatás tárgyévet megelőző – 2015. évi –
működtetéséhez, veszteség kiegyenlítéséhez került átadásra.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
módosított határozatot nyújtsa be a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumnak.
Határidő:
Felelős:

5.

2016. augusztus 25.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta és a módosításokat elfogadásra
javasolja.
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Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Kéri, hogy a nagyobb terjedelmű anyagokat korábban kaphassák meg a
képviselők az ülés előtt, hogy legyen elegendő idejük áttanulmányozni.
Ács Rezső polgármester: Az Integrált Területi Programmal kapcsolatos anyagokat több
alkalommal tárgyalta már a közgyűlés. Köszöni az észrevételt.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
222/2016. (VIII.17.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város módosított
Integrált Területi Programját azzal, hogy a Nemzetgazdasági
Minisztérium által javasolt módosításokat beépíti.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Integrált
Területi Program benyújtására.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Integrált
Területi
Program
megvalósítását
érintő
tárgyalások
lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:

Felelős:
6.

1. pont tekintetében azonnal
2. pont tekintetében 2016. augusztus 31.
3. pont tekintetében folyamatos
Ács Rezső polgármester

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés elfogadása négy újabb felhívást tesz lehetővé: az
Ipari Park területén légvezeték és optikai kábel kiváltása, a Szekszárdi Dienes Valéria
Általános Iskola éttermének bővítése, a Zöld Város kialakítása c. pályázathoz települési zöld
8
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infrastruktúra hálózat felmérése, térképezése, fejlesztési-, és fenntartási akcióterv készítése,
és informatikai eszközbeszerzés a Tolna Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer részére. A
Dienes Iskolában az idei évben kialakítanák azt az ebédlőt, mely megfelelő körülményeket
biztosítana az ott étkező gyermekek számára.
Igazgató asszonnyal a szükséges
egyeztetéseket lefolytatták. Kérdés volt, hogy az idei évben valósítsák meg a fejlesztést, vagy
tolják el egy évvel a beruházást. Ha most teszik közzé a felhívást, a tanévnyitóra nem fog
elkészülni a munka, de megvizsgálták az egészségügyi szakközépiskola ebédlőjét, és be tudja
fogadni az intézmény a gyerekeket. Igazgató asszony kérése az volt, hogy az idei évben
valósítsák meg az ebédlő bővítését, az intézmény vállalja az esetleges kellemetlenségeket.
Az egyeztetésről tájékoztatni fogják a szülőket is. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Mekkora összegről van szó? Tervezi az önkormányzat, hogy minden
évben egy-egy intézmény ebédlőjének felújítására sor kerül? Van olyan ebédlő, mely ennél is
rosszabb állapotban van. Ilyen jellegű felújításra nincsen pályázati lehetőség?
Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Nincs tudomása olyan jellegű pályázati lehetőségről, melyet ilyen
beruházásokra igénybe lehetne venni. A legtöbb kritika a Dienes Valéria Általános Iskola
ebédlőjét érintően érkezett, ezért először itt valósítják meg a fejlesztést. Ha a szükséges
források rendelkezésre állnak a jövőben, akkor minden iskolában szeretnék ezt
megvalósítani. 10 millió Ft körüli összegről van szó, a vállalkozók által tett ajánlatok
beérkezését követően válik ismertté a konkrét összeg.
Zaják Rita képviselő: Miért most kerül sor ennek a meghirdetésére? Miért nem úgy
tervezték, hogy a nyári szünetben kivitelezzék a felújítást? A fejlesztés keretében a
szagelszívás megoldására is gondoltak? Az elszívó berendezésről is gondoskodni kellene.
Ács Rezső polgármester: Ez a fejlesztés elsősorban az ebédlő bővítését jelenti.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Példaként említi, hogy a Városi Bölcsődében a közel 100 millió Ft-os
felújítás során a beton vízelvezető felszedés után visszakerült a bölcsőde udvarra, ezáltal
élesek a terasz-, és járdaszélek. Megkérdezte, hogy miért így történt ennek a kivitelezése, és
akkor azt a választ kapta, hogy miért nem szólt előbb. Most azért szólt az elszívó berendezés
miatt, mert az illetékesek felé időben továbbítani tudják.
További hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
223/2016. (VIII.17.) határozata
a Közbeszerzési Terv 5. számú módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.
évi Közbeszerzési Tervének 5. számú módosítását jóváhagyja.
2.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
módosítás Közbeszerzési Tervben történő átvezetéséről.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

7.

2016. augusztus 19.
dr. Molnár Kata jegyző

A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelme
(247. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta és javasolja a közgyűlésnek a
kérelem támogatását, amennyiben 2016. szeptember 15. napjáig a Club teljes körűen eleget
tesz az öltöző és a kiszolgáló komplexum beruházással kapcsolatos elszámolási
kötelezettségének.
dr. Molnár Kata jegyző: Javasolja a határozati javaslat módosítását az alábbiak szerint:
„1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 279/2015. (XII.17.)
határozata alapján a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére biztosított
26.000.000 Ft összegű visszatérítendő támogatás felhasználásának és visszafizetésének
határidejét 2016. december 31. napjáig meghosszabbítja a 2. pontban szereplő feltétellel.
2. A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club köteles az öltöző és a kiszolgáló komplexum
támogatására kötött szerződés szerinti kötelezettségének teljesítésére, a beruházás teljes
körű elszámolására, a vagyonnövekmény Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
könyveiben történő átadására 2016. szeptember 15. napjáig. A határidő eredménytelen
eltelte esetén a 279/2015. (XII.17.) határozat szerinti támogatás visszatérítése egy összegben
esedékessé válik.
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3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert – a 2. pont szerinti elszámolás benyújtását
követően – a támogatási megállapodás módosításának aláírására.”
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Más sportegyesületek részére is lehetne hasonló segítséget nyújtani.
Ács Rezső polgármester: A Humán Bizottság rendszeresen foglalkozik az egyesületek
működésével, meghallgatja a beszámolóikat, a problémák a bizottsági ülésen megtárgyalásra
kerülnek. Megjegyzi, hogy nem ez az első ilyen döntése a közgyűlésnek, hiszen a Kajak-Kenu
SE-t is hozzásegítették egy értékes ingatlanhoz. A költségvetéstől függ, hogy kinek, mikor,
milyen nagyságrendben tudnak segítséget nyújtani. Szoros volt az együttműködés az elmúlt
évben például a Kosárlabda Sport Clubbal is, hiszen közösen valósították meg egyes
intézményeknél a tornatermek és az öltözők felújítását.
dr. Mezei László képviselő: Vannak konkrét mérőszámok a támogatások odaítélésénél? Mi
alapján dönt a bizottság?
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Minden döntés tartalmaz némi szubjektivitást a támogatások
kapcsán. Természetesen, ha lehet, ezt minél kisebbre kell szorítani, és inkább objektív
szempontok szerint kell döntést hozni. Két mutatószám mérhető, az egyik, hogy egy adott
egyesületnél hány sportoló van, és ebből mennyi a gyermek. A másik, hogy az adott
egyesület milyen szinten vesz részt a hazai sportéletben, milyen osztályban játszik. Akár az
UFC, akár a KSC esetében, 200-300 gyermek játszik. Ezek objektív mutatók és mérők.
Zaják Rita képviselő: Könnyebb a kosárlabda, kézilabda, foci egyesületnek abból a
szempontból, hogy év elején tudják mekkora bevételük várható, mekkora összegből tudnak
gazdálkodni az adott évben. Az összes többi egyesület, civil szervezet ezt előre nem tudja, a
bizonytalanság óriási, a bizottsági üléseken is rendszeresen elhangzik, hogy kevés a pénz, a
pályázati forrásokhoz nehéz hozzájutni.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat módosítására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadott
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
224/2016. (VIII.17.) határozata
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelméről
11
kgy0817jkv

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a 279/2015. (XII.17.) határozata alapján a Szekszárdi
Utánpótlásnevelő Football Club részére biztosított 26.000.000
Ft összegű visszatérítendő támogatás felhasználásának és
visszafizetésének határidejét 2016. december 31. napjáig
meghosszabbítja a 2. pontban szereplő feltétellel.
2.
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club köteles az
öltöző és a kiszolgáló komplexum támogatására kötött
szerződés szerinti kötelezettségének teljesítésére, a beruházás
teljes körű elszámolására, a vagyonnövekmény Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata könyveiben történő
átadására 2016. szeptember 15. napjáig. A határidő
eredménytelen eltelte esetén a 279/2015. (XII.17.) határozat
szerinti támogatás visszatérítése egy összegben esedékessé
válik.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert – a 2. pont
szerinti elszámolás benyújtását követően – a támogatási
megállapodás módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
8.

Javaslat a „Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomás alprogram helyi
önkormányzatok részére” c. pályázaton való részvételre
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: A Jedlik Ányos Tervnek köszönhetően újabb pályázati források
nyíltak meg. 1,250 milliárd Ft áll rendelkezésre ahhoz, hogy az ország nagyobb településein
elindítsák azt az infrastrukturális fejlesztést, melynek köszönhetően kiépítik azon
töltőállomások rendszerét, melyek egyrészt a hibrid, másrészt az elektromos autók töltésére
alkalmasak. 2016. szeptember 15-től lehet a pályázatokat benyújtani, december 31-ig állnak
nyitva a források, illetve a keret kimerüléséig. 100% támogatottságú a projekt, a
töltőállomások nemcsak elektromos autók töltését tudják kiszolgálni, hanem egyéb, akár az
intelligens városhoz kapcsolódó funkciókat is el tudnak látni. Háromféle töltőállomás van, az
„A” és „B” típusú a normál töltést tudja ellátni, a „C” típus gyorstöltő funkcióval is
rendelkezik. A településeket lakosságszám arányában sorolták be kategóriákba, ennek
köszönhetően Szekszárd három töltőállomásra pályázhat. A belváros területét javasolja a
töltőállomások helyszíneként. Javasolja, hogy a közgyűlés hozzon döntést arra vonatkozóan,
hogy három elektromos gépjármű töltőállomás létesítése céljából benyújtja a pályázatot,
felkéri a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal útján intézkedjék a pályázati
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dokumentáció elkészítése iránt, továbbá felhatalmazza a polgármestert, - a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság jóváhagyását követően - a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén
a támogatási szerződés aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés - melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
225/2016. (VIII.17.) határozata
„Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon” című
pályázat benyújtásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a „Jedlik
Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi
önkormányzatok részére tárgyú pályázati felhívásra (kódszám:
GZR-T-Ö-2016)
„Elektromos
töltőállomások
kiépítése
Szekszárdon”
címmel,
három
elektromos
gépjármű
töltőállomás létesítése céljából.
2.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a
Polgármesteri Hivatal útján intézkedjék a pályázati
dokumentáció elkészítése iránt.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, - a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság jóváhagyását követően - a
pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a támogatási
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 9 óra 42
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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