Szám: IV/B/95-1/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. február 28-án
(kedden) 9 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott
rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Mezei
László, dr. Máté István, Kővári László, Gyurkovics János, Ferenc Zoltán, Rácz Zoltán, Szabó
Balázs, dr. Tóth Gyula, Gombás Viktória Zita, Kerekes László képviselő.
Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita, Pap Máté képviselő.

Összesen: 13 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
Máté Péter tanácsos,
Magyarné Somogyvári Tünde mb.osztályvezető,
Herr Teréz főépítész,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívott:

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató,
Ferenc Vilmos Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
dr. Cseke László könyvvizsgáló,
Ódor János igazgató,
Rogács Viktória OMSZ kirendeltségvezető,
Kálóczi Andrea KEF titkár,
Kajsza Péter egyesületi elnök,
Weiszné Szabó Magdolna titkár.

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
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Kéri, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából egy perces néma felállással
emlékezzen meg a Közgyűlés.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e a „Kérdések, interpellációk”
napirendi ponthoz bejelenteni valójuk?
Rácz Zoltán képviselő: Első kérdése Alpolgármester Asszonyhoz a távhővezetékkel
kapcsolatos írásbeli válaszával kapcsolatos. Második kérdése a polgármesterhez szól, a
polgármesteri hivatalban kiütött tűz kapcsán.
dr. Mezei László képviselő: Első kérdése a polgármesterhez szól a korábban felvetett
szekszárdi közvilágítással kapcsolatban. Második kérdését a kutyamenhellyel kapcsolatban
szeretné feltenni.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatokat, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Visszavonja a zárt ülés napirendjeként szereplő, 49. számú
előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott, és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
2. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről (tervezet)
(36. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
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4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
szóló 5/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához
kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
7. Szekszárd Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és településképi
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása és kapcsolódó döntés meghozatala
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
8. Javaslat a polgármester 2016. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2017. évi
szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
9. Az óvodák 2017/2018. nevelési évi beíratási felhívása
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
10. „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány alapító okiratának módosítása
(43. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
11. Javaslat az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot
működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzat nevében történő pályázat benyújtására
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
12. Javaslat az Állami Számvevőszék „Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzéseWosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd” ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt
megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyására
3
jkv20170228kgy

(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Ódor János igazgató
13. Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2016. évi működéséről és az
egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
14. Közművelődési megállapodások megkötése
(38. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
15. Az Országos Mentőszolgálat támogatás iránti kérelme
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Rogács Viktória OMSZ kirendeltségvezető
16. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat önrészének
biztosításával
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
17. „Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok Szekszárdon” című, a KAB-ME16-C-25509 számú pályázat megvalósításának támogatása önrész biztosításával
(47. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
18. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának
tapasztalatairól
(46. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár
19. Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről
(37. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
20. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
21. Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2016. évi eredményeinek áttekintéséről
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
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22. Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán képviselő interpellációja
- Rácz Zoltán képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban
- Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Polgármesteri
Hivatalban keletkezett tűzzel kapcsolatban
Zárt ülés napirendje
23. Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. hitelkiváltásával kapcsolatos tulajdonosi
döntés meghozatalára
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
24. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság is elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi dr. Cseke László könyvvizsgálót, hogy kívánja-e
kiegészíteni írásban kiküldött véleményét?
dr. Cseke László könyvvizsgáló: Nem kívánja kiegészíteni a véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem
szavazat ellenében elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
5/2017. (III.6.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.
(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható
összegének jóváhagyására
(52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság is elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 2 nem szavazattal elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
30/2017. (II.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek
költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - az
államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt
kötelezettségének eleget téve- a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteinek 2017. költségvetési évet követő három évre várható
összegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő:
2017. év, folyamatos
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről (tervezet)
(36. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
Ács Rezső polgármester: A 2017. évi költségvetési rendelet megalkotását nagyon komoly
munka előzte meg és nagyon jó alapokra építkezett. A biztonság és megújulás
költségvetésének nevezték el az ideit. Célul tűzték ki, hogy azokat a folyamatokat, amiket
elkezdtek, tovább vigyék a szekszárdiak érdekében. Tavaly már megkezdték azokat a
fejlesztéseket, amik a 2017-es évben nagyobb arányt fognak jelenteni a költségvetésben. Az
egészségügyi alapellátásra, a TOP források igénybe vételével jobb körülményeket szeretnének
biztosítani az ott dolgozók és a betegek számára. Fontos, hogy a gyerekekre minél többet
tudjon költeni a város, a bölcsődei, óvodai, iskolai ellátások tekintetében. Az általános és
középiskolai oktatás vonatkozásában sem fenntartóként, sem működtetőként nem vesz részt
az önkormányzat, de az intézményekben szekszárdi gyerekek tanulnak és az a céljuk, hogy az
intézményeknek a biztonságos, költséghatékony működéséhez biztosítsák a szükséges
fejlesztéseket, beruházásokat. Ennek érdekében folyamatosan együttműködnek a Szekszárdi
Tankerülettel. A közétkeztetés biztosítása továbbra is kötelező önkormányzati feladat,
melynek a javításán már elkezdtek dolgozni és ebben az évben fog kiszélesedni. Nemcsak új
eszközökkel szerelték fel a konyhákat, hanem új étkezdét is kialakítottak a gyerekek számára.
A TOP-forrásoknak köszönhetően rengeteg felújítást fognak végrehajtani a bölcsődei, óvodai
ellátásban. Bízik benne, hogy sok fiatal alapít családot a városban. A 2016-os évben nagy
összegeket fordítottak a szociális ellátórendszerre, ezt a gyakorlatot az idei évben is folytatni
szeretnék, a közgyűlés az elmúlt időszakban új támogatási formákat épített be szociális
rendeletébe, melyekhez a szükséges forrásokat az idei évben biztosítják, ez 130 millió forintos
ráfordítást jelent a költségvetésben. Nagyon fontos az is, hogy a jó szakembereket az
intézményekben és a polgármesteri hivatalban megtartsák. Ehhez szükség van arra, hogy
megfelelő bért kapjanak, ami itt tartja őket. Tudják, hogy általános munkaerőhiány van, aki
nem gondolkodik előre, az előbb-utóbb elveszíti a jól képzett munkaerőt. A városüzemeltetés
területén jogosan éri kritika az önkormányzatot, nincs az az összeg, amit ne lehetne
városüzemeltetési feladatokra elkölteni. 380 millió forint volt az a keretösszeg a tavalyi évben,
amit városüzemeltetésre költött Szekszárd. A 2017-es költségvetési évben több, mint 1.1
milliárd forintot fognak városüzemeltetésre költeni. Bízik benne, hogy ez látszani fog a
városon. Amit a 2015-2020-as gazdasági programban vállaltak a 2017-es évre szólóan
időarányosan, visszaköszön. Tartalmában új szerkezetű költségvetést küldtek ki, minden
területre kiterjedően fogalmazódtak meg a célok, szövegesen és a számok tükrében. Azt kéri
a képviselőktől, hogy pártállástól függetlenül támogassák a költségvetést, az óvodai, bölcsődei
fejlesztéseket, azt, hogy a jó munkaerőt megtartsák az intézményekben, az új szociális
ellátásokat. Megkérdezi a könyvvizsgálót, szeretné-e kiegészíteni az írásos véleményét?
dr. Cseke László könyvvizsgáló: Kiemeli, hogy részletes az előterjesztés és a Gazdasági
Programhoz, illetve a Modern Városok Programhoz illeszkedik. Az írásos véleményében
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mindig leírja, hogy a megfelelő jogszabályi környezet ismerete miatt van részletezve a
költségvetési tervezést befolyásoló jogszabályi környezet azért, hogy bárki meggyőződhessen
arról, hogy a költségvetést a jogszabályoknak megfelelően készítették. Elfogadásra javasolja a
költségvetést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: A szociális ellátórendszert nem tudja-e bővíteni a bérlakásállomány
növelésével a város? A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén mindig húsz-harminc embert
utasítanak el a bérlakásra pályázók közül. Lehet-e valamit tenni annak érdekében, hogy az
áldatlan helyzet változzon?
Ács Rezső polgármester: Két dologról beszélnek, az egyik maga a támogatási rendszer, amit
beépítettek a rendeletbe és a költségvetésbe. A másik a szociális bérlakások ügye, amiben
jelentős túljelentkezés van a pályázható lakásokra. Amióta képviselő, ez az állapot fennáll.
Jelentős beruházást igényelne a város részéről a bérlakásállomány bővítése. A
költségvetésben megfordult a trend, a közhatalmi bevételek sokkal nagyobb helyet foglalnak
el, mint a központi támogatások. Az a jó, ha elsősorban a saját bevételekre támaszkodhatnak
a költségvetés tervezésénél, ez második éve történik így. Büszke arra, hogy egy ilyen
kisvárosnak fegyelmezett adózó közössége van. Az előző témához visszaugorva, a városnak
nagyobb bérlakásállománya volt, melyet az SZDSZ-es és MSZP-s városvezetés eladott.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Nyilvánvaló, hogy a költségvetés egyensúlyban van. Látszik, hogy
akik készítették, nagy adatbázissal dolgoztak. Polgármester Úr kérését, hogy működjenek
együtt a város érdekében, 2014 novemberében komolyan vették. 2015-ben viszont az általuk
beadott 21 pontos városfejlesztési tervben semmi nem valósult meg, és a gyakorlat azóta is
megvan. Elképzeléseiket nem veszi figyelembe a város vezetése. Része a mostani költségvetési
tervnek egy olyan csomag, melyet nem tudnak befogadni, mert úgy gondolják, hogy a város
számára hihetetlen terhet jelent. Ilyen például a paksi távhővezeték, melyet megalapozna egy
többszáz oldalas hatástanulmány, ilyen azonban nem létezik. Előkészítése, tartalma alapján
elfogadhatatlan az elgondolás. Az az elképzelés, hogy kikötőt, kalandparkot, kisvasutat kell
építeni, a Gemenc Zrt. részéről sikertelen megvalósítású volt. Ezek az elképzelések nem
szolgálják a város mindennapi életét, nem megalapozottak. Attól fél, hogy pénzkidobás lesz a
megvalósításuk, hiszen a Csörge-tóval sem tudtak mit kezdeni. Véleménye szerint a szekszárdi
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embereket nem ez foglalkoztatja, a városból 3100 ember távozott külföldre, a KSH
nyilvántartása szerint 7.1 százalékos a munkanélküliség. Munkahelyeket kell teremteni,
tényleges rezsicsökkentést, melynek az egyik formája a nagy energiafelhasználású
rendszereknek a megváltoztatása és a közbiztonság, az egészségügy, az oktatás az a
problématömeg, amivel a város nem tud mit kezdeni. A használaton kívüli ingatlanok a
városban- a TOP center, a Gemenc Szálló, a volt Úttörőház, a kutyamenhely például életszerű
problémák, melyek nem szerepelnek a tervben. Rendelkezik a város egy elszegényedett,
hátrányos helyzetű résszel, melynek meg kellene oldani a problémáit. A jegyzőkönyv számára
mondja, hogy előző nap a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságban rögzítetteket tartja
irányadónak.
Ács Rezső polgármester: Egy-két dologra szeretne reagálni. A városnak van egy 2015-2020-as
évre vonatkozó gazdasági programja, a Modern Városok Program megállapodásában foglalt
fejlesztések kilencven százaléka már a gazdasági program elkészítésénél tudott volt. Akkor egy
tíz alkalmas fórumsorozatot szerveztek a városban, minden választókerületbe elmentek és
konzultációra hívták a szekszárdiakat. Aki érzett magában felelősséget, elmondhatta a
véleményét a gazdasági programmal kapcsolatban. A fórumsorozatot követően került sor a
közgyűlés részéről a Program elfogadására. Beszéljenek arról is, hogy a városüzemeltetési
kiadásokat hogy csökkenti a város, hogy mit tesznek a gyerekekért, a családokért, a
közlekedésbiztonságért, a tanyavédelemért, a közvilágítás javításáért stb. Ahhoz a
költségvetésnek semmi köze, hogy a Gemenc Szálló, a TOP- center helye milyen állapotban
van. Szeretné megnyugtatni a képviselőket, hogy ennek ellenére ezekben az ügyekben is
tudtak már lépéseket tenni, melynek következtében egy-két éven belül megszüntetik ezeket
a problémákat. Ilyen a Sajtérlelő és a SZÜV épülete is, ahol szintén megkezdték a
tulajdonosokkal a tárgyalásokat, de ezek nem költségvetési kérdések.
Rácz Zoltán képviselő: Nem elvitatva a költségvetés pozitív hozadékait, az ő dolga, hogy a
kritikát megfogalmazza. Az, amire a polgármester hivatkozik, hogy tíz fórumot tartottak a
Gazdasági Program elfogadása előtt a városban, nem az volt, amiről beszéltek, mert ő is ott
volt egy fórumon. Az emberek nem kaptak valós tájékoztatást, csak egy szózuhataggal
fogadták őket, aminek az értelmét fel sem tudta fogni sok ember. Arra hivatkozik, hogy
minden rendben van. Kapott nemrég egy levelet a polgármestertől, amiben a távvezetékkel
kapcsolatban írt, nem derült ki számára semmi a levélből. Ugyanaz lesz a távvezeték
megépítéséből, mint ami a Húskombináttal lett, megalapozatlan volt a beruházás. Senki nem
tudja, lesz-e kettes bővítése az Erőműnek. Kéri a polgármestert, ne hárítsa el az
észrevételeiket. A városvezetésnek az a dolga, hogy rendbe tegye a neuralgikus pontokat.
Vegyék észre, hogy sokan elmentek a városból, mert nincs munkahely. Az országban a második
legkisebb GDP-vel rendelkezik a megye, olyan környezetet kell teremteni, ami a
munkahelyteremtést célozza.
Ács Rezső polgármester: Ha a húsipari vállalatot említette, ne felejtse el a képviselő úr, hogy
milyen kormányzás alatt ment teljesen tönkre a cég. A képviselő felszólalása előtt mondta
pont el, hogy a város neuralgikus pontjai tekintetében keresik a megoldásokat. Azt gondolja,
hogy a TOP-center tekintetében a húsz éve fennálló problémát két éven belül megoldják. Az
Úttörőház, a SZÜV esetében is megvannak a megoldási lehetőségek úgy, hogy figyelnek arra,
hogy az önkormányzati vagyon ne csökkenjen, hanem inkább gyarapodjon. Egy-két nap alatt
nem tudnak megoldani húsz éves problémákat. Szívesen veszi az ötleteket. A kritika az, ha
valaki elmondja, hogy mi a probléma, és hogyan lehet megoldani.
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dr. Mezei László képviselő: A gondolkodás dimenziójában van különbség. Nem a
polgármestertől várja a választ, de itt van tere elmondani. A problémák régóta nyomasztják,
ők sem tudták megoldani. A város helyzetének megoldására 21 pontban írtak javaslatokat
2015-ben. Azóta mondják kollégáival, hogy ezek a dolgok nyomasztják őket. Pénzügyi elemző
oldalakat gyakran olvasnak, látták, hogy a Gemenc Zrt. mennyit bukott a hajóállomás építésén.
Volt Szekszárdon kalandpark, éttermek. Megváltozott az itt lakó emberek irányultsága, úgy
gondolja, hogy ezt ők rontották el, negyven év alatt. Most a polgármester van döntési
helyzetben és megalapozott döntéseket kell hozni. Attól rázza őket a hideg, hogy itt is építenek
kisvasutat és összekötik majd Felcsúttal. Úgy látja, hogy leépül a város, esténként nem tud
elmenni a húsz éves fia, mert minden vendéglátóhely bezár. Hozzáteszi, hogy ez nem a
polgármester hibája. Benn ülnek egy gittegyletben, kisebbségben, és nem tudnak tenni az ügy
érdekében.
Ács Rezső polgármester: Megkéri a képviselőt, hogy ne nevezze gittegyletnek a közgyűlést. A
város legmagasabb fórumán ülnek, kéri, hogy adják meg ennek a rangját.
Rácz Zoltán képviselő: Jó lenne, ha mindenki tudomásul venné, hogy a sokat szidott,
kommunizmust kitaláló nyugatról kapja az ország a rengeteg pénzt a fejlesztésekhez. Annyi
felelősségük legyen a képviselőknek, hogy a leghatékonyabban költse el a város a pénzt.
Ács Rezső polgármester: Sok pályázati lehetőséget kapnak a nyugatról, hogy fejleszteni tudják
az országot infrastrukturálisan olyan szintre, hogy az Európai Unió „teljes jogú” országa legyen.
Azonban a napokban robbant ki az a botrány, ami az élelmiszerek minősége közti különbségről
szól, más minőségű élelmiszert gyártanak Nyugat-Európában és Kelet-Európában. Ők
elsősorban piacot jelentettek az Uniónak, az, hogy az Unióban hogyan fejlődnek az országok,
annak megvannak az okai. A saját cégeiket, piacaikat akarják fejleszteni a források nyújtása
által. Franciaországban a nagy beruházások szinte száz százalékát francia cégek végzik.
Kővári László képviselő: Néhány gondolatot fűz az előzőekben elhangzottakhoz. A Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság ülésén végigmentek a költségvetésen, még az ellenzéki képviselők által
is elfogadhatónak tartják. A városnak azonban nem volt köze az említett épületekhez. Tegnap
elhangzott, hogy milyen érdekeket szolgált a Mérey-programban lévő betonút elvezetés és
csak a nagyokat támogatják, csak bírálatokat hallgattak a költségvetés bizonyos pontjaihoz
kapcsolódóan. Elmondta akkor is, hogy a Hegyközséggel való egyeztetés előzte meg a
megvalósítást, mely egyébként vízvédelmi szempontból is jelentős. Örökösen szajkózzák a
képviselők az oktatás helyzetét. Kevés város fordított annyit oktatásra, mint Szekszárd. A
külföldre elvándorlást a keresetbeli különbségek okozzák, Magyarország minden lakosa
hátrányban van ebből a szempontból. A másik téma az egészségügy, melyben Szekszárdon sok
milliárdos beruházások történtek. Az, hogy az egyik orvos a paraszolvencia miatt jobban keres,
mint a másik, nem a város hibája. Ilyen alapon bírálni a költségvetést illetlenség.
Ács Rezső polgármester: Pozitívumként értékeli, hogy nem érte a költségvetést érdemi kritika.
Köszöni a hivatalnak a részletes anyagot. Elhangzott a 7.5 százalékos munkanélküli ráta a
városra vonatkozóan. Ne felejtsék el, hogy a Modern Városok Program része a szakképzési
rendszer megerősítése. Külön forrást kaptak erre és reméli, hogy a fiatalokat támogatni tudják
majd a szakképzésben. Szekszárdon jelenleg nem munkanélküliség, hanem munkaerőhiány
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van. Áprilisban befejeződik a Samsonite új csarnokának felépítése. Nagyságrendileg 300 új
munkaerőre lesz szükségük. Sok cég azzal a problémával küzd, hogy szeretne bővíteni, de nem
talál megfelelő munkaerőt. Valóban van négy százalék körüli álláskereső, akik egyéb okokból
nem tudtak elhelyezkedni. Jelenleg két és félszer annyi állás van Szekszárdon és a térségben,
mint ahányan munkát keresnek. Ennek a problémának a kezelésére 570 millió forintot költhet
a város a Modern Városok Program forrásaiból.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 2 nem
szavazat ellenében elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási
díjakról szóló 5/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Szeretné pontosítani az előterjesztés mellékletében szereplő, a DélDunántúli Közlekedési Zrt.-re vonatkozó sorban két darab közlekedési kártya szerepel a négy
helyett. Elírás történt.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gombás Viktória és dr. Mezei László képviselő elhagyják
az üléstermet, a képviselők jelenlegi létszáma 11 fő.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének
7/2017. (III.6.) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók
üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez,
kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Gombás Viktória képviselő megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Megkéri Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztés
módosítására vonatkozó javaslatát.
dr. Molnár Kata jegyző: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén felvetődött, hogy a telken
belül biztosítandó parkolóhelyeket emelni kellene, illetve azon kívül is. Szakmailag azt tudják
a hivatali egyeztetés alapján támogatni, hogy ha maximalizálják a megváltható parkolóhelyek
mennyiségét. A lakásonként egy parkolóhely biztosítása már nem elég, ezért lakásonként 150
%-os parkolóhelyeket javasolnak megállapítani úgy, hogy a parkolóhelyek 100 %-át telken
belül kell megépíteni, további 50 %-ot biztosítani kell vagy telken belüli megépítéssel vagy
legfeljebb 500 méteren belül más telken, illetve közterületen, közlekedésre szánt területen
vagy parkolóhely megváltási díj megfizetésével.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést a
közgyűlésnek.
Ács Rezső polgármester: Támogatja a módosító javaslatot, tekintettel arra, hogy egyre több
építkezés zajlik a városban, a parkolás helyzetét meg kell oldani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet módosítására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének
8/2017. (III.6.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb
építmények
építéséhez,
kialakításához
kapcsolódó
parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Javasolja a határozati javaslat módosítását úgy, hogy az önkormányzat
helyett a polgármesteri hivatal vásárolja meg az idegenforgalmi adózáshoz kapcsolódó
szoftvert és a jegyzőt javasolja felhatalmazni a szerződés megkötésére.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
31/2017. (II.28.) határozata
az ún. „Turistavadász” szoftver megvásárlásáról, az ezzel
kapcsolatos szerződések aláírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
felhatalmazza a jegyzőt az idegenforgalmi adó analitikus
nyilvántartását elősegítő az ún. „Turistavadász” szoftver
megrendelésére;
Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
2.
felhatalmazza a jegyzőt az ún. „Turistavadász” szoftver
alkalmazásával kapcsolatos szerződések aláírására.
Határidő: 2017. május 1.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
9/2017. (III.6.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi
adóról szóló 25/2000. (XII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. Szekszárd Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és
településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása és kapcsolódó döntés meghozatala
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a Főépítész Asszonyt, szeretné-e kiegészíteni az
előterjesztést?
Herr Teréz főépítész: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi 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 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
32/2017. (II.28.) határozata
a településfejlesztési, településrendezési és településképi
feladatokkal összefüggő partnerségi egyeztetés szabályaihoz
kapcsolódó döntés meghozataláról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
módosítja a 131/2015. (V. 28.) önkormányzati
határozattal elfogadott, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
a
településfejlesztéssel
és
a
településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetési
szabályzatot azzal, hogy azt 2017. március 7. napját megelőzően
indult ügyekben kell alkalmazni;
2.
módosítja a 233/2013. (X. 15.) önkormányzati
határozattal elfogadott, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának az ITS partnerségi egyeztetési tervét azzal,
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hogy azt 2017. március 7. napját megelőzően indult ügyekben
kell alkalmazni.
Határidő: azonnal
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
10/2017.
(III.6.)
önkormányzati
rendelete
a
településfejlesztési, településrendezési és településképi
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8. Javaslat a polgármester 2016. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2017.
évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
33/2017. (II.28.) határozata
a polgármester 2016. évben igénybe vett szabadságának,
valamint
2017.
évi
szabadságolási
ütemtervének
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a polgármester 2016. évben igénybe vett szabadságáról
szóló, I. melléklet szerinti beszámolót elfogadja;
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C.§ (2) bekezdése alapján a polgármester 2017. évi
szabadságolási ütemtervét az előterjesztés 2. mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
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Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester

9. Az óvodák 2017/2018. nevelési évi beíratási felhívása
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán 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 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
34/2017. (II.28.) határozata
az óvodák 2017/2018. nevelési évi beíratási felhívásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 2017/2018. nevelési évben az óvodák felvételi
keretszámát az alábbiak szerint engedélyezi, illetve kéri
engedélyeztetni szekszárdi intézményeiben:
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
keretszáma: 78 gyermek

felvételi

Szekszárdi 2. Számú Óvoda,
felvételi keretszáma: 39 gyermek
Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és
Napközbeni Gyermekfelügyelet
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
felvételi keretszáma: 50 gyermek
Összesen
Határidő:
Felelős:

167 gyermek
2017. február 28.
Ács Rezső polgármester
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2.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja és a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 20. §-a alapján az óvodai felvétel, beíratás időpontját a
határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint határozza
meg.
Határidő:
2017. február 28.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
3.
az óvodák szekszárdi működési (felvételi) körzetét a
határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint határozza
meg.
Határidő:
2017. február 28.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
4.
javasolja Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 2017/2018. nevelési
évben a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet szekszárdi feladatellátási helyeinek óvodai felvételi keretszámát a határozat 1.
pontja szerint, az óvodai beíratás időpontját a határozat 1.
számú mellékletében foglaltak szerint, az óvoda szekszárdi
működési (felvételi) körzetét pedig a határozat 2. számú
mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
Határidő:
Felelős:

2017. március 10.
Ács Rezső polgármester

5.
felhívja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 2017/2018. nevelési
évre szóló, a határozat 1. számú mellékletét képező óvodai
beíratási felhívás, valamint az Nkt. 49. § (3) bekezdése alapján a
határozat 2. számú mellékletét képező óvodai körzetek
közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2017. március 24.
Dr. Molnár Kata jegyző

10. „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
(43. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
17
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dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi 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 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
35/2017. (II.28.) határozata
az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány
alapító okirata módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak”
Közalapítvány alapító okiratának módosítását és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal;
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a polgármestert a módosító okirat aláírására;
Határidő: 2017. március 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3. felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjék az okiratoknak a
Szekszárdi Törvényszékhez történő benyújtása iránt.
Határidő: 2017. március 17.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
11. Javaslat az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot
működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzat nevében történő pályázat benyújtására
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
36/2017. (II.28.) határozata
az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát,
krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók
feltételeinek fejlesztésére című pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
egyetért az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális
munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók
feltételeinek fejlesztésére című pályázat benyújtásával, az „A”
komponens tekintetében;
2.
hozzájárul az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális
munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók
feltételeinek fejlesztésére című pályázat benyújtásához
szükséges önerő biztosításához, melynek mértéke legfeljebb
1.000.000 Ft, melyet 2017. évi költségvetés Felhalmozási Célú
Pályázati Tartalék keret terhére biztosít;
3.
felhívja a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására,
valamint az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára, a
pályázat sikere esetén a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester

12. Javaslat az Állami Számvevőszék „Megyei hatókörű városi múzeumok
ellenőrzése- Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd” ellenőrzéséről készült
jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv
jóváhagyására
(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Ódor János igazgató
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi Ódor János Igazgató Urat, hogy szeretné-e kiegészíteni
az előterjesztést?
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Ódor János igazgató: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
37/2017. (II.28.) határozata
az Állami Számvevőszék „Megyei hatókörű városi múzeumok
ellenőrzése – Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd”
ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt megállapításokhoz
kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
megismerte „Megyei hatókörű városi múzeumok
ellenőrzése – Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd”
ellenőrzéséről készült jelentést és annak alapján – a feltárt
hiányosságok megszüntetése érdekében – jóváhagyja a
határozat mellékletét képező intézkedési tervet.
Határidő: 2017. február 28.,
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert, hogy küldje meg az elfogadott
intézkedés tervet az Állami Számvevőszék részére.
Határidő: 2017. március 6.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

13. Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2016. évi működéséről és az
egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kajsza Péter elnök
Weiszné Szabó Magdolna titkár
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság meghallgatta a
beszámolót és köszönettel tudomásul vette, elfogadásra javasolja az előterjesztést a
közgyűlésnek.
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A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Hogy látják a megye munkaerőpiaci helyzetét? Milyen problémákkal
küszködnek?
Weiszné Szabó Magdolna titkár: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyesület a megye kétharmadában foglalkozik a munkanélküliekkel. Jelenleg a szekszárdi járásban tevékenykednek.
A beszámolóban is leírták, hogy egészen átalakult a munkaerőpiaci helyzet. Kevesebb
munkanélküli van, mint a betöltendő álláshelyek száma, tehát az a kihívás, hogy megmozdítsák
a munkanélkülieket. Korábban versenyhelyzetbe kellett hozniuk az embereket, akik készen
álltak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, most viszont az elhelyezkedési akarat felkeltése
nehezebb.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
38/2017. (II.28.) határozata
az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2016. évi működéséről
szóló beszámoló elfogadásáról és az egyesülettel kötendő
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel megkötött
együttműködési megállapodás 4. pontjában foglaltak alapján az
Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja
és megköszöni az Egyesület eddig végzett munkáját;
2.
az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel kötendő
együttműködési megállapodást öt évre, 2022. január 31. napjáig
tartó határozott időre, a határozat melléklete szerint elfogadja;
3.
felhívja
a
polgármestert
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

az

együttműködési

2017. március 16.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

14. Közművelődési megállapodások megkötése
(38. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Bizottság a három szervezettel kötendő
közművelődési támogatásokat támogatja és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az első határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
39/2017. (II.28.) határozata
közművelődési megállapodás kötéséről az
„Ifjú Szív”
Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttessel
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi
Néptáncegyüttessel létesítendő közművelődési megállapodást a
határozat melléklete szerinti tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a közművelődési megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 7.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
40/2017. (II.28.) határozata
közművelődési megállapodás kötéséről az A Harmadik Évezred
Tolna Megyéje Egyesülettel
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja az A Harmadik Évezred Tolna Megyéje
Egyesülettel létesítendő közművelődési megállapodást a
határozat melléklete szerinti tartalommal;
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Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a közművelődési megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 7.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a harmadik határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
41/2017. (II.28.) határozata
közművelődési megállapodás kötéséről a Polip Ifjúsági
Egyesülettel
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Polip Ifjúsági Egyesülettel létesítendő
közművelődési megállapodást a határozat melléklete szerinti
tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a közművelődési megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 7.
Ács Rezső polgármester

15. Az Országos Mentőszolgálat támogatás iránti kérelme
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Rogács Viktória OMSZ kirendeltségvezető
Ács Rezső polgármester: Az egészségügyi terület az egyik, ahol szeretnének segíteni az
ellátórendszerben. Fontos a Mentőszolgálat munkafeltételeinek biztosítása, a
munkakörülmények javítása. A város anno térintésmentesen biztosította a mentőállomás
helyét a Tinódi utcában. Most a Mentőállomás parkolója felújításra szorul. Ez a támogatás egy
kis lépés a szervezetekkel történő együttműködés sorában.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
42/2017. (II.28.) határozata
az Országos Mentőszolgálat támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a szekszárdi Mentőállomás udvarának térbukolatának
megújítása céljából – a 2017. évi költségvetés Felhalmozási
céltartalék terhére - a beruházás összköltségének 50 %-ával
egyező 4.279.797,- Ft összeg, Országos Mentőszolgálat részére
támogatásként történő átadását elrendeli,
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal útján
intézkedjék a támogatási megállapodás elkészítésére,
Határidő: 2017. március 05.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.
felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő: 2017. március 05.
Felelős: Ács Rezső polgármester

16. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása
és programjainak támogatása a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat önrészének
biztosításával
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár
Ács Rezső polgármester: Megkéri Kálóczi Andrea KEF titkárt, hogy válaszoljon az esetleg
felmerülő kérdésekre. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

24
jkv20170228kgy

Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi 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 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
43/2017. (II.28.) határozata
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési
feltételeinek biztosításáról és programjainak támogatásáról, a
KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat önrészének biztosításával
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
működési költségeire az Önkormányzat által benyújtott KABKEF-16-A-25508 számú szakmai anyagát az előterjesztésben
foglaltak szerint;
Határidő:
Felelős:

2017. február 13.
dr. Haag Éva alpolgármester

2.
engedélyezi, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletébe a Szekszárdi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum működési költségeire betervezett 350.000
forint összegből 100.000, forint összeget a pályázat önrészeként
használjon fel;
Határidő:
Felelős:

2017. február 13.
dr. Haag Éva alpolgármester

3.
elrendeli, hogy a pályázat teljes körű koordinálását
továbbra is Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Humán Osztálya felügyelje.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
dr. Haag Éva alpolgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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17. „Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok Szekszárdon” című, a
KAB-ME-16-C-25509 számú pályázat megvalósításának támogatása önrész
biztosításával
(47. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi 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 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
44/2017. (II.28.) határozata
a „Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok
Szekszárdon” című, KAB-ME-16-C-25509 számú pályázat
megvalósításának támogatására önrész biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a „Többszínű, többszintű, többcélú megelőző
programok Szekszárdon” című pályázat szakmai anyagát az
előterjesztésben foglaltak szerint, valamint a pályázat
benyújtását,
2.
engedélyezi, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletében „A Kábítószer probléma visszaszorítására
elfogadott stratégia” megvalósítására betervezett 500.000 forint
összegből 234.000 forint összeget a pályázat önrészeként
használjon fel,
Határidő:
Felelős:

2017. február 13.
dr. Haag Éva alpolgármester

3.
elrendeli, hogy a pályázat teljes körű koordinálását
továbbra is Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Humán Osztálya felügyelje.
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Határidő:
Felelős:

folyamatosan
dr. Haag Éva alpolgármester
dr. Molnár Kata jegyző

18. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának
tapasztalatairól
(46. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár
Kálóczi Andrea KEF titkár: Két dologgal szeretné kiegészíteni a beszámolót. Az egyik az, hogy
tavaly egy konferenciát szerveztek, amin száz fő vett részt, főleg szakemberek. Emellett
rendszeresen üléseztek, pályáztak. Szeretné megköszönni Majnay Gábor és Asztalos Adrienn
munkáját, akik nélkül ezek a pályázatok nem jöhettek volna létre. Nem könnyű úgy pályázatot
koordinálni, hogy 77 szervezet van benne. Igyekeznek jó programokat szervezni, legközelebb
március 20-án lesz egy prevenciós börzéjük.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság a beszámolót megtárgyalta,
a közgyűlésnek elfogadásra javasolja és megköszöni Kálóczi Andrea munkáját. Véleménye
szerint ilyen odaadással nem tudná más ezt a munkát végezni.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a beszámolót a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is elfogadásra javasolja
a beszámolót a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
45/2017. (II.28.) határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkájának tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
elfogadja a kábítószer probléma visszaszorítására
elfogadott stratégia 2016. évi teljesítésére vonatkozó
beszámolót;
2.
köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
tagjainak az eddig végzett munkájukért.

19. Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről
(37. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének az ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
46/2017. (II.28.) határozata
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
elfogadja a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.

20. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekről
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
47/2017. (II.28.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a 305/2016. (XII.15.), a 314-315/2016.
(XII.15.), 322/2016. (XII.15.), 329/2016. (XII.15.), 334/2016.
(XII.15.), 339/2016. (XII.15.), a 2-3/2017. (II.2.),
5-7/2017. (II.2.), 10-11/2017. (II.2.), 15-16/2017. (II.2.), 19/2017.
(II.2.), 21/2017. (II.2.), 23-26/2017. (II.2.) és a 28/2017. (II.2.)
számú határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy az 5/2017. (II.2.) határozatával
elfogadott Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
alapító okiratának módosítását egészítse ki azzal, hogy a Hivatal
ellátja Szálka Község Önkormányzata, a Szálkai Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a Szálkai Óvoda tekintetében az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározott gazdasági
szervezet feladatait.
Határidő:
Felelős:

azonnal
dr. Molnár Kata jegyző

3.
a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” kapcsolódó pályázat
benyújtásáról szóló 9/2017. (II.2.) közgyűlési határozatot
visszavonja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
48/2017. (II.28.) határozata
a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” kapcsolódó pályázat benyújtásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felhatalmazza a polgármestert, hogy KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján
támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási
jogviszony
létrejötte
esetén
a
kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 14.
Ács Rezső polgármester

21. Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2016. évi eredményeinek áttekintéséről
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót.

22. Kérdések, interpellációk
-

Rácz Zoltán képviselő interpellációja
Rácz Zoltán képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban
Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Polgármesteri
Hivatalban keletkezett tűzzel kapcsolatban

Ács Rezső polgármester: Rácz Zoltán képviselő írásban nyújtotta be a hozzá címzett
interpellációját, melyet a közgyűlés tagjai megkaptak. Átadja a szót Rácz Zoltánnak.
Rácz Zoltán képviselő: Felolvassa interpellációját. A piac megépítését úgy tartja
helyrehozhatónak, hogy be kellene húzni még egy födémet a piacra, az alsó szinten csak
parkolók lehetnének sokkal nagyobb számban, mint most. A felső szinten közelebb kerülne a
tetőhöz az eladó, a tetőt téli és nyári üzemre lehetne állítani, hogy az tényleg használható
legyen.
Ács Rezső polgármester: Régen volt egy piac a városban, melynek volt egy fedett vásárcsarnok
része. Ott kínai árusok voltak. Nem érti, hogy milyen árusokról beszél a képviselő, akik télen a
fűtetlen, üvegfalú csarnokban árultak. Egy őstermelő sem ment be oda télen árulni. Amikor a
Képviselő Úr még nem ült ebben a teremben, a piac építésével kapcsolatban sokszor tartottak
lakossági fórumot, kikérték az árusok, őstermelők véleményét. Megkérdezték a szekszárdiakat
2014 előtt. Megint arra akar kilyukadni a képviselő, hogy zárt ajtók mögött döntenek el
dolgokat, de ez nem igaz. A fedett üzletek négyzetmétere sokkal jobb lett, mint ami volt a
piacon. Az, hogy huszonhét éve a városnak milyen polgármestere van, méltatlan a közgyűlés
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terméhez. Nem érti az interpellációban, hogy az önkormányzatiság írott és íratlan szabályait
felrúgták. Mivel? Nem tudja értelmezni a levelet. A mostani központban jobbak a
körülmények, több a parkolóhely, majdnem az utolsó négyzetméterig eladták a standhelyeket.
Az a válasza, hogy képviselő úr tájékozódjon jobban arról, hogyan készítették elő a piac
megépítését, hogy kérdezték meg a város lakosságát, kik árultak korábban a fűtetlen
csarnokban és voltak-e ott őstermelők.
Rácz Zoltán képviselő: A polgármester csúsztat ezekben a témákban. Negyvenöt éve él
Szekszárdon, az idősebb képviselő társaival együtt ő is járt a piacra. Itt látja felrúgva az
önkormányzatiság szabályait. Nincs alpolgármestere, frakciója az ellenzéknek, amely több
szavazatot kapott. A népszavazáshoz az aláírásgyűjtés küszöbét fölemelték. Mindent erőből
nyomnak át, az a baj. Nem fogadja el a polgármester interpellációra adott válaszát.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz elfogadását, melyet a
közgyűlés- melynek létszáma 12 fő - 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem
szavazat ellenében elfogadott.


Rácz Zoltán képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: Közérdekű adatigényléssel élt, a Szekszárd-Paks távhővezeték
gazdaságossági számításait kérte bemutatni. Felteszi, hogy Polgármester Úr kiadta
Alpolgármester Asszonynak, hogy írja meg a kekec képviselőnek a levelet. Megkapta a választ,
hogy ilyen számítás nem készült, illetve Pakson állítólag van valami, nem készült
hatástanulmány sem. Összehasonlító számítások sem készültek, alternatív megoldásokat
összehasonlítva. Visszautal a költségvetésre. Alpolgármester Asszonynak mondaná, hogy
lehetett volna nagyobb körültekintéssel eljárnia, hogy a saját bélyegzőjét tette rá a
polgármester levelére. Meg fogják kérni a MVM Zrt-től a hivatkozott dokumentumot. A dán
és finn külügyi kapcsolataik révén meg fogják kérni az erőművek paramétereit.
dr. Haag Éva alpolgármester: Nehéz értelmezni, mire kellene válaszolnia, de megpróbál. a
közérdekű adatigénylés minden részére kimerítően megadták a választ. Nem kívánja
kiegészíteni a levelet. A képviselő hozzászólásából látszik, hogy fogalma sincs a Hivatal
működéséről. A napi levélforgalmat nem ismeri a Képviselő Úr. A képviselő távhővezetékkel
kapcsolatos aggályaira rengetegszer válaszoltak. A szakmai anyagot nem ők készítették,
újdonságot nem fognak tudni mondani a témában.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Polgármesteri
Hivatalban keletkezett tűzzel kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: A két éve felújítás alatt álló épületben a lépcső alatt hogy keletkezhet
tűz az összerakott laminált padlónál? Ez az anyag a nehezen éghető kategóriába tartozik.
Szemtanúk szerint úszott a hullámpapír a víz felett, tiszta korom volt minden. Ki hozta a
burkolócsapatot az építkezésre? Az a hír járja, hogy elszámolási vita előzte meg a tüzet.
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Tönkrement-e még jobban a secco a házasságkötő teremben? Mennyibe fog ez kerülni a
városnak?
Ács Rezső polgármester: Nem áll minden adat a rendelkezésére, de megpróbál válaszolni. A
hivatal felújításának kivitelezőjét közbeszerzési eljárással, az önkormányzat választotta, helyi
illetőségű. Nem tudja, mennyire sérült a secco, szakértői véleményekre várnak mindennel
kapcsolatban, kormot ő is látott. Ha az önkormányzat átadja építési területnek az ingatlant,
onnantól minden felelősség a kivitelezőé, ami abban az épületben történik. Az
önkormányzatnak nulla forintjába fog ez kerülni. A képviselő piacon szerzett információiról
nem tud, de kérte a rendőrséget, hogy teljes körűen vizsgálják ki, mi történt. A kivitelezőnek
volt biztosítása, onnan is szakértők érkeztek az esemény feltárására. Várhatóan két hónappal
tolódik emiatt a visszaköltözés dátuma.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 11 óra 20
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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