Szám: IV.56-13/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. augusztus
18-án (kedden) 9 óra 10 perckor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király
tér 1.) megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Tóth Gyula, dr. Mezei László,
Gombás Viktória, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán, Kerekes László, Kővári László, Pap
Máté, Rácz Zoltán képviselők
Távolmaradását jelezte: dr. Haag Éva alpolgármester, dr. Máté István, Szabó Balázs,
Zaják Rita képviselők
Összesen: 11 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Märcz László igazgatóság vezető,
Herr Teréz főépítész,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fő képviselő
jelen van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
A polgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott,
és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
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NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1.

Tájékoztatás a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. felszámolásáról, javaslat a
szükséges intézkedések megtételére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2.

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét érintő gazdálkodási
döntések meghozatalára
(184. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

NYILVÁNOS ÜLÉS:
3.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(181. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4.

Javaslat a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól
szóló Megállapodás jóváhagyására
(182. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5.

Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának
elfogadására
(183. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6.

Javaslat partnervárosi kapcsolat kezdeményezésről szóló döntésre
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

A közgyűlés 9 óra 15 perctől zárt ülésen folytatja munkáját, melyen meghozta 164167/2015.(VIII.18.) határozatait. A nyilvános ülés 9 óra 50 perckor folytatódik.
3.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Közbeszerzési Tervének módosítására
(181. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Önkormányzata

2015.

évi
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Zajlik a Városháza felújítása. Ha a közgyűlés partner ebben, akkor
szerencsés lenne egyidejűleg a Polgármesteri Titkárság, Jegyzői Titkárság átalakítása is.
Ezzel hosszú távon biztosítanák, hogy egy megyeszékhelyhez méltó hivatalrész jöjjön létre.
Ennek költségeit a saját költségvetés terhére kellene biztosítani, amennyiben a közgyűlés
ezzel egyetért. A közgyűlés felhatalmazását kéri, hogy a tervezést meg tudják kezdeni, és a
szükséges eljárásokat lebonyolíthassák.
Rácz Zoltán képviselő: A mértéktartó igényességet maximálisan támogatja. Információi
szerint a hivatal épület bal oldali szárnyában a földszinten az irodák fala vizesedik. Kéri, hogy
ezt is vizsgálják meg és ha szükséges, történjen meg a szigetelés. Ha előre szóba kerül ez a
beruházás, akkor az egész udvart le lehetett volna fedni egy üvegtetővel, elegáns közösségi
tér alakulhatott volna ki. Javasolja, hogy a jövőben egyeztessék a beruházások terveit.
Ács Rezső polgármester: Számít képviselő úr szaktudására és köszöni a felvetést. Ez a
felújítás érintené a tanácstermet is, a parketta cserére szorul. Továbbá a tanácsterem
kihasználatlan, olyan termet szeretne kialakítani, mely mobil bútorokból áll, és lehetne 100150 fős rendezvényeket tartani. Kéri, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el még a
közgyűlés:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szekszárd, Béla király tér. 8. szám alatti épületének belső
átalakításával, felújításával. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges
előkészítések megtételére és az eljárások lebonyolítására.”
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
168/2015.(VIII.18.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évre
vonatkozó Közbeszerzési Tervének 4. számú módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015.
évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének 4. számú módosítását
jóváhagyja.
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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:

2015. augusztus 18.
dr. Varga Katalin jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
169/2015.(VIII.18.) határozata
Polgármesteri Hivatal épületének belső felújításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
egyetért Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szekszárd, Béla király tér. 8. szám alatti épületének belső
átalakításával, felújításával.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges
előkészítések megtételére és az eljárások lebonyolítására.
Határidő:
Felelős:

4.

2015. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól
szóló Megállapodás jóváhagyására
(182. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Szeptember 17-én a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége, Újbuda Önkormányzata, Magyar Tudományos Akadémia Tudásközpontja
szervezésében és még néhány kisebb szervezet szervezésében lesz egy országos konferencia
a fenntartható fejlődésről, melynek kapcsán felkérték egy előadás megtartására. Tisztelettel
meghívja polgármester urat és az érdeklődő képviselőket ezen rendezvényre.
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Ács Rezső polgármester: Köszöni szépen a meghívást, a Szüreti Napok kerülnek
megrendezésre ezen időpontban a városban, ezért a programon nem tud részt venni.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
170/2015.(VIII.18.) határozata
a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés
prioritásának végrehajtási feladatairól szóló Megállapodás
jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja a Nemzetgazdasági Minisztérium és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 20142020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának
végrehajtási feladatról szóló Megállapodást.
2.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzat megállapodásban előírt
kötelezettségek alapján történő módosításának előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

5.

2015. szeptember 24.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának
elfogadására
(183. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
171/2015.(VIII.18.) határozata
Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító
okiratának jóváhagyásáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hatályon kívül helyezi a Szekszárd és Környéke
Közbiztonságáért Alapítvány 2013. február 28. napján kelt
alapító okiratát.
II.
A Közgyűlés az alapító okiratot az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
III.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

6.

2015. augusztus 18.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat partnervárosi kapcsolat kezdeményezésről szóló döntésre
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Megkeresés érkezett önkormányzatunkhoz Montenegróból,
szekszárdi borászok régóta kapcsolatban vannak több ottani településsel. A Kotori öbölben
található Tivat városa kezdeményezte a partnervárosi kapcsolat felvételét.
Kéri a közgyűlés felhatalmazását, hogy a szükséges egyeztetéseket lefolytathassa, melynek
eredményéről tájékoztatni fogja a közgyűlést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
172/2015.(VIII.18.) határozata
partnervárosi kapcsolat kezdeményezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felhatalmazza a polgármestert, hogy Tivat (Montenegró)
városával partnervárosi együttműködés kialakítása céljából
folytassa le a szükséges egyeztetéseket, melynek eredményéről
tájékoztassa a közgyűlést.
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Határidő:
Felelős:

2015.szeptember 30.
Ács Rezső polgármester

Kővári László képviselő: Napirenden kívül tájékoztatást nyújt a Lugosi útról, melyen négy
képviselő és polgármester úr vett részt.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 10 óra 10 perckor
berekeszti.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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