Szám: IV/B/113-5/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. augusztus 22-én
(szerdán) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Tóth
Gyula, Gyurkovics János, Kővári László, dr. Máté István, Rácz Zoltán, Murvai Árpád, Szabó
Balázs képviselő.
Összesen: 10 fő
Távolmaradt:

Gombás Viktória, Ferencz Zoltán, Kerekes László, Pap Máté,
Zaják Rita képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Märcz László igazgatóságvezető,
Máté Péter tanácsos,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívottak:

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 10 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Napirend előtt Murvai Árpád képviselő a közgyűlés előtt esküt tesz, a polgármester átadja a
képviselő részére az eskütételi okmányt.
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy Rácz Zoltán képviselő e-mailen
jelezte azon kérését, miszerint a közgyűlés a rendkívüli ülésén foglalkozzon a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságban megüresedett hely betöltésével. Az a javaslata, hogy az ellenzéki oldal
javasoljon közösen jelöltet és a közgyűlés a szeptemberi rendes ülésén döntsön a jelölt
kiválasztásáról.
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A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett
javaslatot a módosításokkal együtt, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot
a módosításokkal együtt, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
1. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(203. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Schmidt Krisztián osztályvezető
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
2. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a
pótmunkák kapcsán
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
3. Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde
fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítására
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
4. A Sió turisztikai fejlesztése című, TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú
projekt keretében a 01632/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlás jóváhagyása az NFA
értékbecslésében megállapított forgalmi értéken
(204. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Szabó Veronika pályázati referens
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
5. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum lakáskérelme
(207. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Radványi Petra testületi referens
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
zárt ülés napirendje
6. Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft-vel kötendő kölcsönszerződés elfogadására és a
Szekszárdi Ipari Park Kft. törzstőkéjének leszállítására
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(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(203. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Schmidt Krisztián osztályvezető
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
233/2018. (VIII.22.) határozata
a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
1.
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3. melléklet I.5., valamint a 3. mellékletének
Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján támogatást igényel a
helyi közösségi közlekedés fejlesztésére és a kérelem
benyújtásához a következő nyilatkozatot teszi:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
a)
a helyi tömegközlekedést 2018. január 1-jétől 2018.
december 31-ig folyamatosan fenntartja;
b)
saját forrásként - a 2017. évi költségvetési rendelet
terhére 15.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást
nyújtott
a
helyi
tömegközlekedési
feladatokat
közszolgáltatásként ellátó Dél-dunántúli Közlekedési Központ
Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez, valamint
fejlesztéséhez;
c)
pályázati
közszolgáltatási

eljárás
nélkül,
közvetlenül
kötött
szerződést a helyi tömegközlekedési
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feladatokat
közszolgáltatásként
ellátó
Dél-dunántúli
Közlekedési Központ Zrt. jogelődjével, a Gemenc Volán Zrt-vel.
2.
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenti
nyilatkozatot és a szükséges mellékleteket nyújtsa be a Magyar
Államkincstár illetékes területi szervéhez.
Határidő: 2018. augusztus 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
2. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
a pótmunkák kapcsán
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
234/2018. (VIII.22.) határozata
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka
utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a
pótmunkák kapcsán
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a
pótmunkák elvégzéséhez szükséges önerő biztosításához,
melynek mértéke 3.986.905- Ft, melyet Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetése terhére biztosít.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 22.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző
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3. Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde
fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítására
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
235/2018. (VIII.22.) határozata
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi
bölcsőde fejlesztése” című projekt megvalósításához
szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi
bölcsőde
fejlesztése”
című
pályázatának
építési
tevékenységéhez szükséges önerőt, nettó 88.635,-Ft-ot (bruttó
112.566 Ft) -ot a 2018. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 22.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati önerő kerüljön
beépítésre az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 22.
dr. Molnár Kata jegyző

4. A Sió turisztikai fejlesztése című, TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú
projekt keretében a 01632/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlás jóváhagyása az NFA
értékbecslésében megállapított forgalmi értéken
(204. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Szabó Veronika pályázati referens
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
236/2018. (VIII.22.) határozata
01632/2 hrsz-ú ingatlan vételárának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a szekszárdi 01632 hrsz-ú ingatlan b)
alrészletéből kialakítandó 01632/2 hrsz-ú, 1108 m2 alapterületű
ingatlanra vonatkozó, az NFA által elvégeztetett forgalmi
értékbecslés alapján, hogy az ingatlanrész forgalmi értéke
271.000 Ft, és kinyilvánítja, hogy az Önkormányzat a korábbi
vételi szándékát továbbra is fenntartja;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 22.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a vételár elfogadására irányuló
nyilatkozatok megtételére, és az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester

5. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum lakáskérelme
(207. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Radványi Petra testületi referens
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy a közgyűlés támogassa a fiatal szakember lakhatását.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Többször említette már, hogy nagy szükség lenne a városban további
bérlakásállományra. A Modern Városok Programban jó lenne elkülöníteni erre a célra forrást.
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Ács Rezső polgármester: Van a városnak bérlakásállománya, mellyel tud gazdálkodni.
Próbálnak lehetőséget nyújtani az intézmények dolgozóinak a lakhatás megkönnyítésében.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
237/2018. (VIII.22.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum lakáshasználati kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól
szóló 3/1994.(II.1.) Kt. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján
1.
Tóth Gábor, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum leendő
munkavállalója részére 2018. szeptember 1. napjától 2021.
augusztus 31. napjáig a Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6/A/1.
III. em. 21. szám alatti, 41 m2-es, összkomfortos önkormányzati
bérlakást biztosítja;
Határidő: 2018. augusztus 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgatóját, hogy
a szükséges iratok elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2018. szeptember 1.
Felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 14 óra 14
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

7
kgy20180822jkv

