Szám: IV.56/2015.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2015. január 8-án
(csütörtökön) 16 óra 5 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott
rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Ács Rezsı polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, dr. Tóth Gyula, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán
Kerekes László, Kıvári László, Rácz Zoltán, Szabó Balázs, Zaják Rita képviselık

Távolmaradását jelezte: Pap Máté képviselı
Összesen: 14 fı
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı,
dr. Kajos Nikolett aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Ács Rezsı polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fı képviselı jelen
van, a közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést. Javasolja az alábbi elıterjesztés
napirendre vételét nyilvános ülésre:
• Javaslat áldozatsegítési és bőnmegelızési program támogatására
(2. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester
A napirendre vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a 2. sz. elıterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
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Szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és egyúttal az
alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

Javaslat áldozatsegítési és bőnmegelızési program támogatására
(2. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Zárt ülés:
2.

Javaslat likvid hitel felvételére
(1. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

1.

Javaslat áldozatsegítési és bőnmegelızési program támogatására
(2. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Ács Rezsı polgármester: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselı: Azzal a kéréssel fordult a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsághoz,
hogy néhány hét vagy hónap múlva legyen lehetıség arra, hogy megtudják, hogy ezen
személyek milyen eszközökkel, módszerekkel képesek azokat a rétegeket, csoportokat
megtalálni és a problémákat feltárni és esetleg bevezetni azokba a kultúrákba, melyekben
megoldhatóak ezek a kérdések. Ha ezek a módszerek életképesek, akkor jelentısen
túlmutatnak azon, amit Szekszárdon érdemes bevezetni, alkalmazni. Elnök úr tájékoztatása
szerint az elızı beszámolók meggyızıek voltak, az a két személy, aki ezt a munkát végzi,
alkalmasak és képesek arra, hogy ezt a kérdést kiterjesszék. Minden baloldali párt
programjában együttmőködési felületet lát, az álaluk kimunkált leszakadó kisebbségben,
esetleg szegregációban élı emberek országos szintő programjába ezek beilleszthetıek, ezért
támogatják a javaslatot.
Ács Rezsı polgármester: Valóban egy olyan kezdeményezésrıl van szó, melyet mintaként
állítottak több megyei jogú városban. 1 fı roma származású segítı van, ez azért is fontos,
mert az áldozatok jelentıs része is roma származású. Az áldozatsegítık két éve végzik ezt a
munkát, nagyon magas színvonalon, a technikai eszközök is rendelkezésre állnak. Évrıl-évre
egyre többen mernek hozzájuk fordulni segítséget kérve. A rendırség minden év tavaszán tart
beszámolót a tevékenységérıl a közgyőlés részére, ennek keretében külön kitérhetnek az
áldozatsegítı programra.
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További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 1/2015.(I.8.) határozata
áldozatsegítési és bőnmegelızési feladatok ellátásának
támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az önkormányzat 2015. évi költségvetési
rendeletének elfogadásáig 2 fı munkavállaló 4 havi bruttó
bérének megfelelı 1.900.000 Ft vissza nem térítendı támogatást
biztosít a Szekszárdi Rendırkapitányság részére az
áldozatsegítési és bőnmegelızési feladatok ellátására.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
támogatási összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe
építse be.
Határidı:

1. pont tekintetében: 2015. január 8.
2. pont tekintetében: 2015. február 28.

Felelıs:

Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı
aljegyzı

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 16 óra 15 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.

Ács Rezsı
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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