Szám: IV.56-7/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én
(csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.)
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, dr. Tóth Gyula, Gombás Viktória, Ferencz Zoltán, Kerekes László,
Kővári László, Rácz Zoltán, Szabó Balázs, Zaják Rita képviselők
Távolmaradását jelezte: Gyurkovics János, Pap Máté képviselő
Összesen: 13 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Pál József igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Herr Teréz városi főépítész,
Farkas Éva osztályvezető,
Máté Péter tanácsos,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
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 napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
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NAPIREND

1.

2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázat jóváhagyása és kiegészítő támogatás
biztosítása
(100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2.

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

1.

2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázat jóváhagyása és kiegészítő támogatás
biztosítása
(100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek 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 a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 89/2015.(V.7.) határozata
2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázat jóváhagyásáról
és kiegészítő támogatás biztosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre
vonatkozó pályázat benyújtását.
2.
A Közgyűlés a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés
támogatására 1.707.508.- forint kiegészítő támogatást biztosít
2015. évi költségvetés „Általános tartalék” kerete terhére.
3.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2.
pontban szereplő módosítást a költségvetési rendelet soron
következő módosításakor építse be a rendelet tervezetbe.
4.
A Közgyűlés felkéri a Humánszolgáltató Központot,
hogy a Közgyűlés szeptemberi ülésén a nyári gyermekétkeztetés
tapasztalatairól számoljon be.

2

2.

Határidő:

az 1.,2. 3. pontok tekintetében: 2015. május 07.
a 4. pont tekintetében: 2015. szeptember 30.

Felelős:

az 1.,2. 3. pontok tekintetében: Ács Rezső
polgármester, dr. Varga Katalin jegyző
a 4. pont tekintetében: Papp Győző igazgató

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

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A bizottsági ülésen feltette a kérdéseit, köszöni szépen Farkas Éva
osztályvezetőnek a válaszokat. Az SZMSZ szerint 24 órával a közgyűlés előtt ki kellett volna
küldeni az előterjesztést. Nehezményezi, hogy ez nem így történt. Mi a további sorsa ennek 7
milliárd Ft-os programnak? Hogyan tudnak a képviselők ebbe bekapcsolódni? Több
tájékoztatást és egyeztetést szeretne kérni az ellenzéki képviselők számára is.
Ács Rezső polgármester: Az ügyrendi kérdés vonatkozásában elmondja, hogy a hétfői
rendkívüli közgyűlésen jelezte, hogy a héten ezzel a témával kapcsolatban majd össze kell
ülnie a közgyűlésnek. A 24 óra betartásával a meghívó kiküldésre került. A Programot azért
nem tudták kiküldeni, mert a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárával tegnap 4 órakor
találkoztak és este 6 órakor végeztek az egyeztetéssel. Az egyeztetés előtti anyagot viszont
nem szerette volna kiküldeni. A program további sorsával kapcsolatban elmondja, hogy
amennyiben ezt most a közgyűlés elfogadja, május 11-ig országosan összegyűjtik valamennyi
megyei jogú városból és megyéből a programokat és ebből elkészül az országos program.
Reméli, hogy ezek a keretösszegek, illetve az indikátorok nem fognak változni Szekszárd
megyei jogú város vonatkozásában. Amennyiben ezek az egyeztetések országosan
lezajlódnak, a kormány jóváhagyja, onnantól kezdve megnyílik a lehetőség arra, hogy ezen
keretösszegekre vonatkozóan elkészítsék a pályázati kiírásokat, amelyek majd országosan
jelennek meg. Alapvetően a város fogja majd meghatározni, hogy ezek a keretösszegek
milyen pályázati feltételek mentén kerülnek akár gazdaságfejlesztésre, akár szociális célra
felhasználásra, kiosztásra. Várhatóan szeptemberben fogják az első kiírásokat megfogalmazni
és közzétenni. Természetesen számítanak minden képviselőre. Ahogy a pályázati kiírások
majd megszületnek és elindul maga a pályáztatás, egyes fejezetek között lesz
átcsoportosításra lehetőség. Lényeg, hogy olyan programokat valósítsanak meg, amelyek a
város életét és a városlakók életét jobbá és könnyebbé teszik.
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További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: A program tartalommal való megtöltésének szakaszában,
szeretnék a városban rendkívül elhanyagolt és halmozottan hátrányos térséggel kapcsolatos
terveiket benyújtani. Ez a Halas utca térsége, ahol meggyőződésük szerint az elmúlt években
olyan hangulati, gazdasági és környezeti állapotok alakultak ki, ami vállalhatatlan. Ebben egy
részletes tervet fognak benyújtani, amely próbálja kezelni azt a kulturális szakadékot, amit
Európában ma már alig tudnak kezelni. Másik kérdés, amit javasolni fognak, illetve szeretnék
beilleszteni ebbe a szimpatikus programba, a szekszárdi kutyamenhely kérdése, amely
ugyancsak vállalhatatlan és évek óta megoldás kérdését feszegeti.
Ács Rezső polgármester: Ez a területfejlesztési program elsősorban az irányokat kell, hogy
meghatározza. Ennek a tartalommal, konkrét programmal való megtöltése majd a következő
időszak feladata lesz. Maximálisan egyetért a javaslattal. A kutyamenhely ügyében
folyamatosan próbálnak egyeztetni az alapítvány vezetőjével, hiszen az a helyszín, ahol
jelenleg van, az nem felel meg a város szempontjából sem. Az ipari park mellett található, ez
kicsit megnehezíti az új cégek betelepítését. Illetve a kutyák elhelyezése szempontjából sem
elfogadható. Erre minden javaslatot szívesen vesz. A Halas utcával kapcsolatos felvetésre
reagálva elmondja, hogy van a programban egy szociális városrehabilitációs program nem
nagy összeggel, de ez kizárólag önkormányzati ingatlanokra fordítható. Erre nagyobb
összeget szerettek volna kérni ennek a programnak a keretében. Bíznak abban, hogy ha nem is
az ITP alapján megkapott forrásokból, de egyéb forrásokból majd ezen a területen is előre
tudnak lépni.
Zaják Rita képviselő: Mezei képviselő úr által felvetett gondolatot mindenképpen meg kell,
hogy előzze egy közös gondolkodás a tekintetben, hogy a városnak mi az elképzelése arról a
területről. Nagyon fontos, hogy legyen egy kép, hogy mit akarnak azzal a területtel és utána
lehet kidolgozni a részleteket.
Ács Rezső polgármester: Partnerek az egyeztetésben. Az ott élőkkel, a helyi képviselővel és
önkormányzattal közösen kell ebben a kérdésben gondolkodni és előrelépni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a 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 90/2015.(V.7.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi
Programjának jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált
Területi Programját.
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2.
A Közgyűlés felhatalmazza
dokumentum benyújtására.
Határidő:
Felelős:

a

polgármestert

a

2015. május 11.
Ács Rezső polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a rendkívüli ülést 15 óra 25
perckor berekeszti.

K m f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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