Szám: IV.56-4/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. április 15-én
(szerdán) 13 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, Gombás Viktória, Ferencz Zoltán, Kerekes László, Kővári László,
Pap Máté, Rácz Zoltán, Szabó Balázs, Zaják Rita képviselők
Távolmaradását jelezte: dr. Tóth Gyula, Gyurkovics János képviselő
Összesen: 13 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Pál József igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Előterjesztőként a meghívóban szereplő
5., 6., 7., 8. napirendi pontokat visszavonja.
A napirendre vonatkozóan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott,
és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
1.

Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka
óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206) című
pályázat megvalósításához szükséges pótmunkák elvégzésére
(77. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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2.

Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ
éjjeli menedékhely korszerűsítése” című TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 kódszámú
pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
(78. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3.

Javaslat áldozatsegítési és bűnmegelőzési program támogatására
(79. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4.

Javaslat a Szekszárdi Kosárlabda Sport Club sportfejlesztési programjának
támogatására
(80. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1.

Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és
Kadarka
óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/122013-0206) című
pályázat megvalósításához szükséges pótmunkák elvégzésére
(77. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Rácz Zoltán képviselő: Mikorra várható, hogy korrekt tervek, korrekt megbízások alapján
korrekt beruházások legyenek ebben a városban? Egy tervezőnek kötelessége felhívni a
figyelmet arra, hogy még milyen munkák várhatók. Arra hivatkozni, hogy egy 35-40 éve
épült épületben alumíniumvezetékek vannak vagy, hogy vascső van egy padozat alatt, nem
korrekt tervezésre utal. Sokkal jobb előkészítéssel kellene ezeket a munkákat végezni, így
utólag a több millió forint nem kis tétel a város költségvetésében. Megkérdezett pár
kivitelezőt, akik részt vettek majdnem ebben a pályázatban. Elvitték a felhívást, de nem adtak
be pályázatot, mert amikor az előzetes megbeszélés volt, akkor egy olyan összeget ajánlottak
nekik, amely a pályázati kiírásnak első megközelítésnek felelt meg. Volt, aki emiatt mondta le
a pályázatban való részvételt. Egy korrekt, pontosan összeállított költségvetés és terv szerint
kell a munkát bármilyen vonatkozásban megkezdeni.
Ács Rezső polgármester: Korrekten folyik a pályáztatás a városban. Többen elvitték a
pályázati dokumentációt. Amikor egy régi épület felújítását kezdi meg valaki, akkor
óhatatlanul előkerülhetnek olyan dolgok, amellyel a tervezés során nem lehetett számolni. A
padló alatti vízvezeték állapotának a meghatározása csak a padló felbontásával lehetséges. Ez
az óvoda egészen a munkaterület átadásáig használatban volt. Tervezői költségbecslés alapján
adták be a pályázatokat. A tervezői költségbecslésben szereplő kalkuláció nem mindig
találkozik a piacon szereplő árajánlatokkal.
Zaják Rita képviselő: Ezt a plusz költséget hogyan számolták ki?
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Ács Rezső polgármester: Le kellett folytatni egy közbeszerzési eljárást és ennek a
közbeszerzési eljárásnak a végeredményeként jött ki ez az összeg.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: Pótmunkáról beszélnek, mely nem volt a pályázat része, a pályázat
megvalósítása során szükséges ezeknek a megoldása. Nem minden esetben lehet előre
tervezni, valamikor a kivitelezés során merül fel olyan dolog, amit meg kell valósítani, és
ehhez többletforrás szükséges.
dr. Mezei László képviselő: Egy ilyen típusú beruházásnál, ami energetika beruházási
pályázatnak a megvalósításáról szól, csak azt tartják támogathatónak, ha az energetikai
pályázatot teljes körűen alkalmazzák beleértve az unió által meghatározott korlátokat. Ismerik
azokat a tényeket és azokat az összefüggéseket, hogy ilyen pályázatnál mi a mozgástere az
önkormányzatnak. A probléma abból adódik, hogy az ilyen típusú beruházásoknál
rendelkeznek-e olyan szakmai háttérrel, olyan elemzéssel, ami összefüggésben kezeli az
épületnek az energetikai státuszát? Ez a típusú beruházás rengeteg bizonytalanságot
tartalmaz, rendkívüli módon elhúzódott, többször változott az összeg, megváltoztak a
kivitelezők is. Probléma abból adódik, hogy működni fog a rendszer úgy, hogy bizonyos
dolgokat hatékonnyá tesznek, bizonyos dolgokat pedig kényszerűségből ott hagynak. Nem
tartja támogathatónak az ügyet, mert nagyon sokszor belenyúltak, sok fajta pénz mozog a
dologban, nem látja az elemzést mögötte.
Rácz Zoltán képviselő: Ha nincs egy komplett, korrekt költségvetés, amiből döntenek, akkor
nem tudnak jó döntést hozni. Ne mondja egyetlen tervező sem, hogy nem tudja azt, hogy 30
évvel ezelőtt vascső volt a padozatban. Ne mondja azt, hogy az akkor derül ki, amikor
felbontják a padozatot. Ezt tudni kell, ha nem tudja, akkor meg nem kell megbízást adni neki.
Amikor ennyi pénzt elköltenek valamire, akkor vizsgálni kellene azt is, hogy az mennyi idő
alatt térül meg. Alapvető problémák vannak, amiket ki kellene már egyszer beszélni.
Zaják Rita képviselő: Biztos volt benne, hogy a brüsszeli szabályokkal gond van. Ha egy 30
éves épületről beszélnek, ott lehet kalkulálni azzal, hogy ki fog derülni, hogy valami elavult,
ki kell cserélni. Ha lehet azt csinálni, hogy nem tervezői költségbecslés, hanem valamiféle
piaci árak alapján beárazni, akkor igenis már kellett volna a polgármesteri hivatal 500 millió
Ft-os felújításánál is ezt így elgondolni.
Rácz Zoltán képviselő: 600 millió Ft-ot költenek erre a két épületre és két év múlva
elavultak lesznek.
dr. Mezei László képviselő: Brüsszel az az intézmény, aki meg fog mindent vizsgálni, mind
a két ingatlant. Ha Brüsszel úgy gondolja, hogy ezt a programot rosszul hajtották végre, akkor
annak következménye lesz.
Ács Rezső polgármester: Jó lenne, ha a napirendi pontok témájánál próbálnánk maradni, erre
kér minden képviselőt. A fenyegetés nem szerencsés, ahogy ebben a teremben most már nem
első alkalommal elhangzik, feltételezve olyan dolgokat, amiket nem tudja, hogy a képviselő
urak honnan vesznek. Rácz Zoltán képviselő úr érdeklődött ezekkel a projektekkel
kapcsolatban. dr. Haag Éva alpolgármester asszony megválaszolta a pontos költségeket.
Úgyhogy ne dobálózzanak nagyobb számokkal, mint amik a valós költségek egy-egy
beruházás kapcsán. Bizonyára képviselő úr ismeri a pályázati rendszert, egy ilyen projekthez
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megvalósíthatósági tanulmányt kell írni. A megvalósíthatósági tanulmány része az, hogy ezzel
a projekttel, ennek a megvalósításával milyen megtakarítások érhetők el. Ez a pályázat is így
született. Ez már egy hosszú hónapok óta zajló program, az előkészítés már több mint egy éve
zajlik. Nyilván ezeket a problémákat következő időszakban fogják orvosolni. Nem várható el
egyetlen vállalkozástól sem, hogyha beáraz majd egy programot, projektet, akkor nem vehet
részt magában a pályázatban és nem vehet részt a megvalósításban. De azt nem várhatják el,
nagyon komoly munka egy ilyen árajánlatnak az elkészítése, hogy ezt szívességből megtegye
valaki, erre kell a költségvetésből pénzt szánni. A piaci és a tervezői programnak az
egymáshoz igazítása már időszerű lenne és ezzel is tudnák segíteni a munkát. Ebben a mérnök
társadalomnak és a mérnök kamarának komoly szerepe lehetne.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 3 nem szavazat mellett elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 67/2015.(IV.15.) határozata
Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP2012-5.5.0/B/12-2013-0206) című pályázat megvalósításához
szükséges pótmunkák elvégzésére önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
biztosítja a KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206 azonosítószámú
projekt keretében a Kadarka óvoda energetikai korszerűsítése
során felmerült pótmunkálatok elvégzéséhez szükséges
13.866.242,- Ft önerőt a 2015. évi költségvetés felhalmozási
tartalék keret terhére.
Határidő:
Felelős:

2.

2015. április 15.
Ács Rezső polgármester,
dr. Göttlinger István aljegyző

Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási
Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210
kódszámú pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
(78. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztésben foglaltakat.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
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Zaják Rita képviselő: Az összköltsége a beruházásnak 98 millió Ft? Tegnap délután kapta
meg az anyagot, ezért tájékozatlan a témában. Mire kellene 35 millió Ft-ot hozzátennie az
önkormányzatnak?
Ács Rezső polgármester: Ez még egy 2007-2013 közötti pályázat volt, az akkori feltételek
szerint kellett benyújtani a pályázatot. Az árajánlatok beérkeztek, még nem zárult le a
közbeszerzés, ez alapján többletforrásra van szükség, 31 millió Ft körüli kiegészítést kell
tenni az önkormányzatnak. A megyében nincsen egyetlen hajléktalan központnak sem női
részlege. Egy megyeszékhelynek, egy megyei jogú városnak erkölcsi kötelessége, hogy
biztosítsa, hogy méltó körülmények között tudják eltölteni főleg a téli időszakot ezek az
emberek. Bíznak abban, hogy esetleg majd a források csökkentésére lesz lehetőség, ezen még
dolgoznak. A Polgármesteri Hivatal és a Kadarka óvoda esetében 23 millió Ft-tal tudták
csökkenteni az önrészt a kormányzat támogatásának köszönhetően. Elképzelhető, hogy ez itt
is majd működni fog, akkor ezt újra fogja tárgyalni a közgyűlés. Mind a Kadarka óvoda, mind
a Hajléktalan Szálló témája legalább harmadszor szerepel a közgyűlés napirendjén, tehát
magát a programot, magát a projektet minden képviselő régóta kell, hogy ismerje.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Köszönet illeti meg azokat a személyeket, akik ebben a
kérdésben kitartóan és hatékonyan próbáltak eljárni. Rendkívül elegáns az önkormányzat
vezetésének a megoldása. A terveket ismerve maximális támogatásával szeretné erősíteni
ezeket az elképzeléseket.
Kővári László képviselő: Korábban próbálták már a Hajléktalan Szállónál megváltozott
feltételekhez igazodva az átépítést és bővítést folytatni, de olyan összegbe került volna, hogy
ezt nem tudták meglépni. Nagy örömükre szolgált amikor a pályázati kiírás kapcsán azzal
találkoztak, hogy a bővítésre is és az új feltételeknek való megfelelésre is 100%-os
támogatottságot lehet elérni. Az első közbeszerzésnél olyan magas összegű ajánlatok voltak,
hogy érvénytelenné nyilvánították az eljárást. A polgármester is utalt rá, hogy a szállón nincs
női részleg, másrészt pedig nem felel meg az előírásoknak az épület. Ez a probléma tovább
nem odázható.
További 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 az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 68/2015.(IV.15.) határozata
„Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan
Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210
kódszámú
pályázat
megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 „Adj
esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási
Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című pályázat
összköltségének növelését az alábbiak szerint:
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TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210
A
tervezett
beruházás
teljes
beruházási költsége
A teljes beruházásnak a támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési
költsége
Támogatás
szempontjából
nem
elszámolható költség melynek forrása
saját forrás
A
TIOP
forrásból
származó
támogatás összege

Nettó

ÁFA

Bruttó
134.334.152
Ft

105.774.923 Ft

28.559.229 Ft

77.450.011 Ft

20.911.503 Ft

98.361.514 Ft

28.324.912 Ft

7.647.726 Ft

35.972.638 Ft

77.450.011 Ft

20.911.503 Ft

2. A Közgyűlés a projekt megvalósításához szükséges bruttó
35.972.638,- Ft önerőt a 2015. évi költségvetés Felhalmozási
Tartalék keret terhére biztosítja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert – az érvényes és
eredményes közbeszerzési eljárás esetében - a vállalkozási
szerződés aláírására, továbbá az aljegyzőt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

3.

2015. április 30.
Ács Rezső polgármester,
dr. Göttlinger István aljegyző

Javaslat áldozatsegítési és bűnmegelőzési program támogatására
(79. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Két évig működött a rendőrségen egy pályázatnak köszönhetően az
áldozatsegítő program két fővel. A pályázat lejártakor a rendőrségnek többletforrás nem állt a
rendelkezésére, ezért megkeresték az önkormányzatot. Természetes volt, hogy ezt az
önkormányzat támogatja. Első körben 4 hónapra biztosították a forrást. A megyei
rendőrfőkapitány azzal a kéréssel fordult a közgyűléshez, hogy miután nagy igény van erre a
szolgáltatásra és segítségre, ezért kéri a további támogatást. Ezt a fajta segítségnyújtást hosszú
távon fenn kívánják tartani, erre a városban élők bizonyos részének mindenféleképpen
szüksége van. Ez konkrétan most 1,9 millió Ft forrást igényel. Kéri a bizottsági vélemény
ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
támogatta.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Az érintett személyek ismeretei szerint hatékonyan kezelték ezt
a problémát, a munkájukkal kapcsolatos értékelések mind a társadalomban, mind pedig az
intézményben pozitívak. Szeretné azt is feltételezni, hogy ennek a folyamatosságára vissza
fognak térni és a folyamatos működését is el tudnák képzelni, ezért támogatják a javaslatot.
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Ács Rezső polgármester: Felveszi a kapcsolatot a megyei rendőr főkapitánysággal annak
érdekében, hogy ne kelljen 3-4 havonta ezt a kérdést újra tárgyalni, egyfajta bizonytalanságot
tartva a rendszerben. Reméli, hogy a következő alkalommal egy hosszú távú időszakra szóló
döntést tudnak hozni.
További 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 az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 69/2015.(IV.15.) határozata
Áldozatsegítési és bűnmegelőzési program támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Rendőrkapitányság részére 2015.
május. 1 napjától az áldozatsegítési és bűnmegelőzési feladatok
ellátására 2 fő munkavállaló 4 havi bruttó bérének megfelelő
1.900.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
támogatási összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetési
rendeletének következő módosításakor építse be.
Határidő:
Felelős:

4.

1. pont tekintetében: 2015. április 15.
2. pont tekintetében: 2015. május 31.
Ács Rezső polgármester
Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Javaslat a Szekszárdi Kosárlabda Sport Club sportfejlesztési programjának
támogatására
(80. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést. A városnak ez nem kerül anyagi vállalásba, illetve jelzálog
bejegyzés lesz az érintett pályázat összegének mértékéig.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Az elmúlt években is lett volna lehetőség, hogy az iskolában ezeket a
felújításokat elvégezzék? Mi alapján került kiválasztásra ez a három intézmény?
Ács Rezső polgármester: Ezt a kosárlabda klub állította össze, ők választották ki az
intézményeket. Ezekben az intézményekben tanulnak azok a gyerekek, akik járnak kosarazni
és vélhetően, ezek az intézmények fogadó készek arra, hogy még több gyereket bevonjanak a
kosárlabdába. Tájékoztatásul elmondja, hogy az óvoda-foci program is el fog indulni.
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Minden olyan sportág, ami nagy tömegeket tud megmozgatni a gyerekek között, nyit abban az
irányban, hogy óvodákban, iskolákban megteremtsék a feltételeket ahhoz, hogy minél több
gyerek sportoljon. Az önkormányzatnak az a feladata, hogy a tömegsportot támogassa.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Szeretne kérni egyfajta tervezést, fontossági sorrend felállítását ezzel
kapcsolatban. Lehet tervet készíteni a jövőre nézve?
Ács Rezső polgármester: Ennek a területnek a felügyelője a Humán Bizottság, átadja a szót a
bizottsági elnök asszony részére.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Nem kötelezhető rá az egyesület, de javaslatot tehet
az önkormányzat. Azért ezeket az intézményeket választotta az egyesület, mert itt van a
legtöbb kosaras gyerek. Ott folynak az edzések és itt vannak a legrosszabb állapotban a
tornatermek.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságot, hogy az egyesületek vezetőit hallgassa meg, és
egyeztessék a fejlesztési elképzeléseket.
További 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 az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 70/2015.(IV.15.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd sportfejlesztési
programjának támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése támogatja a Kosárlabda Sport Club Szekszárd a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetség 2015/2016. évi
látvány-csapatsport támogatás program tao pályázatát.
2.
A Közgyűlés hozzájárul a Garay János Gimnázium, a
Babits Mihály Általános Iskola és a Dienes Valéria Általános
Iskola ingatlanok esetében- nyertes pályázat megvalósítása
esetén -, hogy a beruházás üzembe helyezését követő 15 évben a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a
Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény, azaz a támogatás mértékéig jelzálogjog
kerüljön bejegyzésre.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges szándéknyilatkozat megtételére az
ingatlan használatára vonatkozó együttműködési megállapodás
aláírásáról.
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Határidő:
Felelős:

2015. április 30.
Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy a közgyűlés vegye fel napirendjére a Nagyberegen
élő kárpátaljai magyarok megsegítéséről szóló szóbeli előterjesztést. Mint polgármester
felajánlást tett Nagybereg település javára annak érdekében, hogy az ottani
életkörülményeken próbáljanak javítani. Miután a Garay János Gimnáziumnak van egy
hosszú évekre visszanyúló kapcsolata a Nagyberegi Református Líceummal, ezért úgy
gondolta, hogy egy határon túli ukrajnai, magyarok lakta települést támogassanak, ahol elég
komoly gondokat okoz a mindennapi élet is. Ezért Nagybereg települését szeretné támogatni 5
millió forintos pénzeszköz állománnyal, hogy a mindennapi élet, illetve a megélhetés ezen a
településen egy kicsit jobb legyen. Ehhez társul a Garay János Gimnáziumnak egy külön
kezdeményezése, akik gyűjtést kezdeményeztek az iskola diákjai között. Az volt a kérésük,
hogy minden gyerek 2 gombóc fagyi árát, kvázi 400 Ft-ot tegyen be. Ez a gyűjtés is
megtörtént és szeretnék ezeket az összegeket a településre eljuttatni. Az általános tartalék
terhére 5 millió Ft-ot javasol biztosítani.
A polgármester szavazásra teszi fel a „Nagyberegen élő kárpátaljai magyarok támogatása”
c. szóbeli előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
5.

Nagyberegen élő kárpátaljai magyarok támogatása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a közgyűlés támogatását, hogy 5 millió Ft-ot az általános
tartalék terhére eljuttathassanak Nagybereg településre. A Garay Gimnáziummal egyeztetni
fog, hogy közösen juttassák el a támogatási összeget.
Határozati javaslata az alábbi: „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése 5 millió Ft-ot biztosít a Nagyberegen élő kárpátaljai magyarok megsegítésére az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének Általános Tartalék kerete terhére. A Közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert a támogatás eljuttatásához szükséges intézkedések megtételére
és dokumentumok aláírására.”
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 az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 71/2015.(IV.15.) határozata
Kárpátaljai magyarok támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 5
millió Ft-ot biztosít a Nagyberegen élő kárpátaljai magyarok
megsegítésére az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
Általános Tartalék kerete terhére.
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatás
eljuttatásához szükséges intézkedések megtételére és
dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. április 30.
Ács Rezső polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 13 óra 45 perckor
berekeszti.
K m f.

Ács Rezső
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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