Szám: I/F/45-2/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. február 28-án
(csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Tóth
Gyula, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán, Kővári László, Zaják Rita, dr. Máté István, Kerekes
László, Murvai Árpád, Rácz Zoltán képviselő.
Összesen: 12 fő
Távol maradt:

Gombás Viktória,
Pap Máté,
Szabó Balázs képviselő.

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Varga András osztályvezető,
Herr Teréz főépítész,
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető,
Máté Péter tanácsos,
dr. Cseke László könyvvizsgáló,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívott:

Bálint Zoltán ügyvezető,
Artim Andrásné ügyvezető,
Csillag Balázs ügyvezető,
Kerekes László ügyvezető,
Tolácziné Varga Zsuzsanna igazgató,
Weiszné Tóth Magdolna titkár.

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 12 fő képviselő jelen van,
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a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
dr. Molnár Kata: Egy új napirend felvételére tesz javaslatot, a 61. számú, „Javaslat a TOP-6.6.116-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című projekt megvalósításához szükséges döntések
meghozatalára” című előterjesztésre, mely pótanyagban kiküldésre került.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz van-e valakinek
kiegészítése, kérdése, interpellációja?
Rácz Zoltán képviselő: Jegyző asszonyhoz intéz két kérdést:
- Törvényt sért-e polgármester úr, ha szándékosan megsérti az SZMSZ-t?
- Van-e joga félbeszakítani a felszólalót a levezető elnöknek az utolsó mondat közepén?
Polgármester úrhoz három kérdést jelent be:
- Mennyibe került a hivatal energetikai korszerűsítése? Írásban előre elküldte a kérdést.
- Ki határozza meg Szekszárdon az útépítéseket?
- Ki látta a gazdaságossági számítást?
Zaják Rita képviselő: Két kérdést jelent be a polgármesterhez:
- A közvilágítás korszerűsítésekor leszerelt régi lámpatestekkel mi történt?
- Másik kérdése a szemétszállítással kapcsolatos.
Ács Rezső polgármester: Van egy önálló képviselői előterjesztés-javaslat, melyre külön
szavazást kér. Rácz Zoltán képviselő úr javasolja a Szekszárdi Big Band elismerését a 40.
évforduló alkalmából. Véleménye szerint nem tudnak precedenst állítani, a városi
kitüntetésekről és elismerésekről szóló helyi rendelet szabályai határozzák meg pontosan a
kitüntetések nyújtásának feltételrendszerét. A művészeti élet területén jelentős
eredményeket elérő civil szervezetek esetében a Szekszárdért a Művészet Erejével kitüntető
címmel is tudják díjazni az évfordulók alkalmából kitüntetésre javasolt szervezeteket. A
kiemelt művészeti együttesek külön támogatásban is részesülnek a város részéről, melyért
cserében városi rendezvényeken történő szerepléseket is vállalnak. Ez egy jól működő
rendszer, melyen belül mindenkinek lehetősége van javaslatot tenni. A kitüntetéseket a Város
Napján szokták átadni, úgyhogy a javaslatokat be lehet majd adni és a közgyűlés elbírálja
azokat a rendelet szerint. Nem javasolja a napirendi pont felvételét, az elmondottak miatt.
Rácz Zoltán képviselő ügyrendi hozzászólása: 2016-ban a Mészöly Miklós Emlékérmet úgy
adta ki a közgyűlés, hogy az utolsó pillanatban terjesztették elő. Mezei képviselő társával
nemmel szavaztak e miatt, de azért, hogy a díj kiadásra kerülhessen, megváltoztatták a
szavazatukat. Tehát erre igenis van precedens.
Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy legközelebb jobban tájékozódjanak az elmondottakkal
kapcsolatban. A Mészöly-díj odaítélése nem közgyűlési hatáskör, hanem a Mészöly Miklós
Egyesület tagjai döntenek a díj odaítéléséről. Visszautasítja a képviselő vádaskodását. Felteszi
szavazásra, hogy egyetért-e a közgyűlés azzal, hogy az önálló képviselői indítvány SZMSZellenesen, nyilvános ülés keretében, a jelenlegi rendeletekkel szembe menően napirendre
kerüljön?
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A polgármester szavazásra teszi fel a 60. számú, önálló képviselői indítvány nyilvános ülés
napirendjére történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 3 igen
szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elvetett.
A polgármester szavazásra teszi fel a 61. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett
javaslatot az új napirendi ponttal kiegészítve, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 12 fő
- 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot,
melyet a közgyűlés - melynek létszáma 12 fő - 12 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott, egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
1.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható
összegének jóváhagyására
(43. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről (tervezet)
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Somogyvári Tünde mb.
osztályvezető, Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011. (IV. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a 4.,
valamint a 7. függelék módosítására (tervezet)
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
5.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata intézményei közötti gazdálkodással kapcsolatos
munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás módosítására
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

6.

Az óvodák 2019/2020. nevelési évi beíratási felhívása
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

7.

Az általános iskolák felvételi körzetének ismételt felülvizsgálata
(52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

8.

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának
módosítása
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

9.

Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának
tapasztalatairól
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető, Sipos Gergő sport-és ifjúsági
referens, Kálóczi Andrea KEF titkár

10.

Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2018. évi működéséről
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Kajsza Péter egyesületi elnök

11.

A Mészöly-tanya Szekszárd Alkotóház beruházáshoz való alapítói hozzájárulásról
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász

12.

Javaslat a polgármester 2018. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2019.
évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
(46. sz. előterjesztés)
4
kgy20190228jkv

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
13.

Tájékoztatás a szekszárdi víziközmű rendszere állapotának felméréséről
(49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Märcz László igazgatóságvezető

14.

Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

15.

Közszolgáltatási szerződés keretében végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítási feladatok ellátására kiírt pályázat eredményének megállapítása,
javaslat új pályázat kiírására
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető, Schmidt Krisztián osztályvezető,
dr. Szily Máté jogász

16.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

17.

Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című projekttel
kapcsolatos döntés meghozatalára
(61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

18.

Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán képviselő írásbeli interpellációja Ács Rezső polgármesterhez;
Rácz Zoltán képviselő kérdései jegyző asszonyhoz:
- Törvényt sért-e polgármester úr, ha szándékosan megsérti az SZMSZ-t?
- Van-e joga félbeszakítani a felszólalót a levezető elnöknek az utolsó mondat
közepén?
Rácz Zoltán képviselő kérdései polgármester úrhoz:
- Mennyibe került a hivatal energetikai korszerűsítése? Írásban előre elküldte a
kérdést.
- Ki határozza meg Szekszárdon az útépítéseket?
- Ki látta a gazdaságossági számítást?
Zaják Rita képviselő kérdései polgármester úrhoz:
- A közvilágítás korszerűsítésekor leszerelt régi lámpatestekkel mi történt?
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- A szemétszállítás ügyében.
zárt ülés napirendje
19.

Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(47. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági elnök

A polgármester kéri a napirendben előre venni a külső meghívott vendégeket érintő
előterjesztéseket, sorban az 55. és a 48. számúakat.
Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy 2019. február 25-én megemlékezést tartottak a
kommunizmus áldozatainak emlékére, ilyenkor Szekszárdon a közgyűlés az emléknaphoz
legközelebb eső ülésén egy perces néma felállással emlékezik meg a kommunizmus
áldozatairól. Az emléknapon a fiatalok számára Szekszárdon Raffai Ernő történész tartott
előadást, délután pedig Hobó segítségével „járhatták meg” a gulágot. Kéri a képviselőket, hogy
egy perces néma felállással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira.
A közgyűlés tagjai egyperces néma felállással emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól.
1.

Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2018. évi működéséről
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Kajsza Péter egyesületi elnök helyett megjelent Weiszné Szabó
Magdolna egyesületi titkár

Ács Rezső polgármester: Megkérdezi az egyesületi titkárt, hogy szeretné-e kiegészíteni az
előterjesztést?
Weiszné Szabó Magdolna titkár: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
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.
Zaják Rita képviselő: Van-e arról információjuk, hogy akik az egyesület segítségével
visszakerülnek a munkaerőpiacra- feltételezi, hogy a környéken dolgoznak - milyen havi
átlagkeresetük van?
Ács Rezső polgármester: A TOP-forrásoknak köszönhetően egy ötszázhetven millió forintos
keretösszegből háromszázkilencvenkettő fő elhelyezését vállalták az egyesülettel, melyből
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163 fő már elhelyezkedett, tehát jól állnak a projektben. Kifejezetten Szekszárdra és
környékére vonatkozik a projekt, azokra, akik nem tudtak visszatalálni a munka világába. Ez új
lehetőségeket kínál és megköszöni az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület munkáját ebben a
témában is.
Weiszné Szabó Magdolna egyesületi titkár: Köszöni polgármester úr összefoglalását. A TOP
projekt kiterjedt segítséget nyújt a munkanélkülieknek, Szekszárd járásban. A célcsoport és az
elhelyezkedés is nagyon változó. Az iskolázatlan és alacsony szintű munkakörben
elhelyezkedők a minimálbért keresik, de nem ritkák a jól képzett, egyéb okból elakadt
ügyfelek, akik kifejezetten magas bérrel is rendelkezhetnek. Csak akkor tudnak a későbbi
keresetekről, ha megosztják az információt az ügyfelek. Erről nincs kimutatásuk. Működtetnek
egy megyére kiterjedő GINOP projektet is, melyben Szekszárd kiemelt szereppel bír. Az
elhelyezési arányok abban a projektben is pozitívak.
Zaják Rita képviselő: Hogyan lehet megelőzni, hogy valaki szakképzettség nélkül a munka
világában elhelyezkedjen?
Weiszné Szabó Magdolna egyesületi titkár: A prevenció nem teljesen az ő asztaluk. Az
alacsony iskolai végzettségűeket a TOP-projektnek köszönhetően bizonyos számú képzésbe
be tudják vonni.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Nagyon értékeli a munkájukat. A beszámoló olvasásakor felmerült
benne, hogy a város is többet segíthetne a munkájukban. Például odaadták a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. konyháját, Budapestről és innen-onnan hozzák a kertészeti termékeket.
Jó lenne például olyan munkahelyek létrehozása, amely kifejezetten az alacsony
végzettségűek munkáját szolgálná.
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat példát szeretne mutatni azzal, hogy van egy
festőbrigádja és egy zöldbrigádja, mely kifejezetten az alacsonyabb képzettségű emberek
visszaintegrálásában segít a munkaerő világába. A közcélú munkásokból létrehozott
festőbrigádot olyan mennyiségű munkával tudják ellátni, melyet néha már nem tudnak
teljesíteni. Az összes városi intézményben és a kórház felújításában is segédkeznek. Mindenhol
nagyon elégedettek voltak a munkájukkal. Ezzel a konstrukcióval jól jár a munkavállaló és a
város is.
Weiszné Szabó Magdolna egyesületi titkár: Elmondja, hogy mindig nagyon jó kapcsolatot
ápoltak az önkormányzattal, a közfoglalkoztatások célzott irányításához is hozzájárulnak
ötleteikkel. Az egyesület elhelyezésével, a szolgáltatások bonyolításával, a TOP pályázatban
való konzorciumi partnerségi részvétellel kapcsolatban is szoros az együttműködésük.
Murvai Árpád képviselő: Igényes szakmai anyagot tárgyaltak meg a bizottsági ülésen.
Véleménye szerint az az előnye a szervezetnek, hogy a munkaerőpiacon végbe menő
forradalmi változásokat is nyomon szeretné követni, ezek a változások kihívások elé állítják
valószínűleg a szervezetet, hiszen nagy technológiai forradalom zajlik le a munkaerőpiacon.
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Ács Rezső polgármester: Ha rendszerben gondolkodnak, akkor az is ide tartozik, hogy az
egzisztenciális dolgok mellett fontos, hogy milyen körülmények között élnek az emberek. Zaják
Rita képviselő asszony néhány közgyűléssel ezelőtt említette, hogy képzéssel, oktatással
lehetne segíteni bizonyos csoportoknak. A TOP-nak köszönhetően a leromlott állapotú
városnegyedek rehabilitációja is nemsokára elkezdődik, a lakhatási körülményeken is javítani
fognak. A kettő együtt olyan lehetőségeket nyit meg a hátrányos helyzetű szekszárdiak
számára, mely nemcsak azt biztosítja, hogy megfelelő munkát találjanak, hanem az
otthonaikat is tisztán tarthatják. A városban nagy problémát jelent az illegális szemétlerakók
termelődése, ennek a problémának is szeretnének elébe menni. Az ÚDTE-vel továbbra is
szeretnének szorosan együttműködni. Megköszöni az egyesület munkáját.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
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 Önkormányzatának Közgyűlése
45/2019. (II.28.) határozata
az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2018. évi működéséről
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel megkötött együttműködési
megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján az Egyesület 2018.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és megköszöni
az Egyesület eddig végzett munkáját.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester

2. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának
tapasztalatairól
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető, Sipos Gergő sport- és ifjúsági
referens, Kálóczi Andrea KEF titkár
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna igazgató
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Örültek volna, ha valaki képviseli az ülésen a szervezetet.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek tárgyalásra javasolja, mivel senki nem képviseltette magát a bizottsági ülésen.
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dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a meghívottat, szeretné-e szóban kiegészíteni a
beszámolót?
Tolácziné Varga Zsuzsanna igazgató: Elnézést kér, a héten tudta meg, hogy mint KEF-tag
képviselje a szervezetet a közgyűlésen, a bizottsági üléseken nem tudtak részt venni. A
beszámolót nem kívánja kiegészíteni. Egy személyes információt szeretne megosztani, a héten
Tamásiban járt, ahol új KEF alakulásáról volt szó. Tolna megyében két darab KEF működik,
Szekszárdon és Pakson. A rendőrség oldaláról van egyfajta elvárás, hogy ezek a fórumok
alakuljanak meg minden városban. Mint KEF-tag, szeretné megköszönni az önkormányzat,
különösen dr. Haag Éva alpolgármester segítségét, látják, hogy fontosnak érzik a szervezet
munkáját. A KEF nagy előnye, hogy benne vannak azok a professzionális szervezetek, melyek
a kábítószerhasználókkal foglalkoznak.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Kővári László képviselő: Hogy látják a KEF hatékonyságát?
Tolácziné Varga Zsuzsanna igazgató: Ha arra gondol a képviselő úr, hogy számokban
meghatározhatóan csökkent-e a szerhasználók száma a KEF munkájának köszönhetően, sajnos
nem csökkent a betegek száma. A designer drogok ugyanúgy az első helyen állnak a
szerhasználatban, mert gyorsan és viszonylag olcsón hozzá lehet jutni. Középosztálybeliek is
ugyanúgy kipróbálják. A designer drogok hatását nem lehet előre tudni, ezért veszélyesek. A
KEF előnye lehet, hogy hamarabb tudnak esetleg reagálni az eseményekre.
Zaják Rita képviselő: Hat-nyolc évvel ezelőtt megszűnt a kötelező gyermekvédelmi felelős
állás. Helyette szociális munka van, amely kisebb iskolánál heti két órát jelent. Ez nem oldja
meg a problémákat. Ha ott lenne helyben szakember az intézményekben, az segítene-e a
problémák megoldásában?
Tolácziné Varga Zsuzsanna igazgató: Ha valaki állandóan megtalálható, a probléma
keletkezésekor is, az hatékonyabb tud lenni nyilvánvalóan. A fórumban is olyan szakemberek
dolgoznak, akiknek lehetőségük van reagálni, ha iskolától jön például egy drogprevenciós
kérés.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László bizottsági elnök: Úgy gondolja, hogy a fórumon kívül is vannak lehetőségek a
probléma kezelésére. Évek óta kéri, hogy a Bocskai utcából nyíló szurdikban kerüljön
lámpatest kihelyezésre, mert esténként ott vannak a fiatalok és így töltik el a szabadidőt.
dr. Haag Éva alpolgármester: Úgy látja a KEF elnökeként, hogy egy ember nem lesz megoldás,
hanem a különböző területek összefogása és az információáramlás fontos a hatékonyságban.
Nagy felelőssége van a családvédelmi hálózatnak, az iskolarendszernek és a szociális
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hálózatnak is, akik ezzel a területtel foglalkoznak. A szakemberek elmondása szerint is az
tapasztalható, hogy bár sok preventív program van, a szerhasználók mindig előrébb járnak.
Szeretné megköszönni a szakemberek munkáját, akik havonta összeülnek és kicserélik a
tapasztalatokat. A rendőrség feladata is nagyon fontos, ha látnak ilyen területeket, jelezzék
vagy lépjenek fel az ügyben.
Zaják Rita képviselő: Nem azt mondta, hogy a gyermekvédelmi felelős oldja meg a
problémákat, de véleménye szerint segítene az iskolákban a szakember jelenléte, a meglévő
hálózatban. Ő végig kísérte egy tizenhat év alatti fiú útját, nagyon sok levelet írt a
hatóságoknak. Kábítószerfogyasztó volt a fiú, az lett a vége a levelezésének, hogy a szülőket
megbüntették ötven-hatvanezer forintra, a gyerek ugyanúgy drogos maradt.
Murvai Árpád képviselő: A beszámoló bemutatja milyen sokrétű a KEF. Nemrég a megye egyik
legnagyobb iskolájában dolgozott, Zaják képviselő asszonyhoz tud csatlakozni, hogy a
gyermek- és ifjúságvédelemben képzett személy fontos láncszeme lehet a munkának, ugyanis
kapcsolatot tudott tartani a családdal, szervekkel, a hátteret megismerte. A felelős az
osztályfőnökökön keresztül a megelőzésben tudott segíteni. Reméli, hogy a jövő évi
beszámolóban arról hallhatnak, hogy kicsit csökkent a kábítószerfogyasztás.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a KEF 2018. évi munkáját. Biztosan nagyon nehéz követni a
gyógyszeripar, kábítószerfogyasztási szokások, anyagok gyors változását.
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 Önkormányzatának Közgyűlése
46/2019. (II.28.) határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum munkájának tapasztalatairól szóló beszámoló
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a kábítószer probléma visszaszorítására
elfogadott stratégia 2018. évi teljesítésére vonatkozó
beszámolóját;
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: dr. Haag Éva alpolgármester
2.
köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
tagjainak az eddig végzett munkájukért.
10
kgy20190228jkv

Határidő: 2019. február 28.
Felelős: dr. Haag Éva alpolgármester
3. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható
összegének jóváhagyására
(43. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
Ács Rezső polgármester: Törvényi kötelezettségének megfelelően az önkormányzat 2019.
február 15-ig elkészítette költségvetését, az előterjesztésből látszik, hogy jóval kevesebb
összeget használnak fel, mint amire lehetőségük lenne. Ez illeszkedik a gondolatsorba, hogy
mértéktartó költségvetési politikát kívánnak folytatni. Tehát a következő három év tervezését
mutatja az előterjesztés melléklete. 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 813 millió forint úgy tűnik, a következő három évben is olyan lesz,
mint a vakság. Miért nem adják el a Horváth István országgyűlési képviselő által lefoglalt pécsi
ingatlant? Az csökkentené ezt a számot.
Ács Rezső polgármester: Képviselő úr nem nézte meg rendesen a táblázatot. Véleménye
szerint vagyonban szerencsésebb tartani a városnak a keretösszeget. Már elmondta sokszor,
hogy ez az ingatlan a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. vagyontárgya, információi szerint a
Modern Városok Program pécsi fejlesztési területe célterületeként szerepel, úgyhogy
megfelelő időben, megfelelő feltételekkel fogják tudni értékesíteni.
Rácz Zoltán képviselő: Ha kilenc év alatt nem sikerült a Pécs határában lévő szörnyű
„dzsumbujt” eladni, akkor mi reményük van az eladásra?
Ács Rezső polgármester: Képviselő úr nem akarja meghallani, amit mond. Ott működik egy
autómosó, ami évente kilenc-tízmillió forintos bevételt termel a Szekszárdi Víz- és Csatornamű
számára. A pécsi önkormányzat már érdeklődött a telek iránt. Az egyértelmű, hogy Pécs abban
az irányban fog fejlődni. Azért eladni felesleges, hogy egy nem létező hitelt kiváltsanak vele,
mivel a város az éves folyószámla-hitelén túl nem vesz fel hitelt a működéséhez,
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beruházásaihoz, a város vagyonát nem kótyavetyélik el. 2006 és 2019 között meg tudták
duplázni a város vagyonát, közel hatvan milliárd forintról van szó. Amik megvalósultak
beruházások, a szekszárdiaknak maradtak itt.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Polgármester úron kívül mindenki értette, hogy miről van szó. Egy
kölcsönt vissza szoktak adni.
Ács Rezső polgármester: Véleménye szerint is mindenki érti, miről van szó.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
47/2019. (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 2019. költségvetési évet követő három évre várható
összegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő:
Felelős:

2019. év, folyamatos
Ács Rezső polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről (tervezet)
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Somogyvári Tünde mb.
osztályvezető, Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
Ács Rezső polgármester: Ahogy már korábban említette, a város február 15-ig elkészítette a
költségvetését, mely minden képviselőnek kiküldésre került, a februári közgyűlésen pedig
megtárgyalják azt. A gazdasági kamarákkal is lefolytatták az egyeztetéseket, ezt is tartalmazza
az előterjesztés. Az agrárkamara véleményezte a költségvetést, csupán annyit fűzött hozzá,
hogy a civil szervezetek számára továbbra is támogassa azokat a rendezvényeket,
eseményeket, amiket eddig is tett. Az iparkamara nem küldött véleményt a költségvetésről,
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mely miatt kicsit neheztel, hiszen a munkaerőhelyzettel, a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban
véleményt kellene nyilvánítsanak. A VÖÉT-tel, a SZIÉF-fel a szükséges egyeztetéseket
lefolytatták alpolgármester asszony vezetésével. Támogatták a költségvetés elfogadását. A
költségvetés elkészítésében minden szakterület együtt dolgozik, hogy az igényeket és
lehetőségeket a legjobb irányban tudják összefésülni. Elmondható, hogy ilyen magas
főösszegű költségvetése még nem volt az önkormányzatnak, több mint húsz milliárd forintnyi.
Fontos, hogy a város működési feltételeit meg tudják teremteni. Ez hétmilliárd forintba kerül,
intézményfenntartás, városüzemeltetés. Szeretnék úgy meghatározni a városüzemeltetési
feladatokat, hogy érezzék a városlakók, hogy az igényeiket figyelembe veszik. A járdafelújítási
programot igyekszenek úgy összeállítani, hogy a város mind a tíz választókerületét érintsék. A
pályázatokat folyamatosan figyelik, amivel meg tudják többszörözni a felújítások mértékét.
Például a JETA-pályázat is tartalmaz járdafelújításra keretösszeget. A költségvetésnél a
társadalmi csoportok helyzetének javítását is figyelembe kell venni, ahogy azt az ÚDTEbeszámoló kapcsán is említette. A Kormány által meghirdetett családvédelmi programot
követve, a 125 bölcsődei férőhely mellé újabb 14 férőhelyet tudtak átadni. Ígéri, hogy ha
további bővítésre lenne igény, akkor Szekszárd városa partner lesz ebben. Azt tapasztalják,
hogy egyre több fiatal vállal Szekszárdon gyermeket és a szolgáltatásra igényt tartanak. Az
elmúlt években az óvodai és iskolai felújításokkal is hozzájárultak a gyermekes családok
helyzetének a javításához. A város költségvetésének komoly üzenete, hogy tizenhárom
milliárd forint fejlesztést tartalmaz, a beruházások jelentős része az elmúlt években lett
előkészítve, melyek 2019-ben teljesednek ki. Mindezt úgy, hogy nem kívánnak hitelt felvenni,
eladósítani a várost. Fontos a szociális terület is, a város saját forrásaiból százötven millió
forintot fordít rá, mintegy százharminc millió forintnyit pénzbeli ellátásokra fordít, különösen
a gyermekes családok számára. A törvényi kötelezettségeket is teljesíteni fogják, a rászoruló
gyermekek számára az ingyenes étkezést, valamint a szünidei étkezéseket is. Folyamatosan
emelik a jövedelemhatárokat annak érdekében, hogy senki ne essen ki a rendszerből a
rászorulók közül, hiszen a családellátási támogatások változásait is követni kellett az egyes
ellátásoknál. A költségvetés neve a „Fejlődés és biztonság” költségvetése. A város mindennapi
működésének biztonsága is fontos, a kisebb projektek esetében is ez volt a cél, a
mentőállomás és gyermekosztály felújításával jobb munkakörülményeket teremtettek. A
városlakók biztonságérzetének növelése fontos, a rendőrség munkájának segítése is fontos,
illetve a közterületfelügyelet. A költségvetés tartalmaz likviditási hitelt, hiszen az
önkormányzat bevételei nem havonta folynak be, bizonyos időszakokat át kell vészelni. 2019ben, ahogy az előző években sem emeli az adó mértékét az önkormányzat. 2018-as évben jól
tudták teljesíteni az iparűzési adóbevételeket, ezek a város működését és fejlődését kell
szolgálják. A vállalkozások megtartása is fontos számukra. A költségvetés szöveges része
bemutat mindent, ami fontos számára. A képviselők a beruházásokról kértek beszámolókat, a
költségvetés pontosan tartalmazza projektre lebontva a tervezett fejlesztéseket. A szekszárdi
családok számára nyugalmat és biztonságot kell megteremteni. Azok a törekvések, amelyek
ezeket az állapotokat meg akarják zavarni, nem hagyják a továbbiakban sem. Azt pedig előre
jelzi, hogy egy költségvetés le kell kövesse az év változásait, nem kőbe vésett dolog, bizonyos
esetekben módosítani kell. Köszöni mindenkinek, aki részt vállalt a költségvetés tervezésében.
Kéri könyvvizsgáló úr véleményét.
dr. Cseke László könyvvizsgáló: A polgármester úr részletesen ismertette a költségvetés
jelentőségét. Szerteágazó fejlesztési feladatrendszer a súlyponti eleme a költségvetésnek. Az
ő elsődleges feladata a szabályszerűség ellenőrzése, dokumentálása megtörténik a jogszabályi
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hivatkozásokkal. Fontos szempont még a teljeskörűség, mely a rendelkezésre álló információk
összegyűjtését jelenti. Azonban ahogy polgármester úr is említette, nem kőbe vésett a
költségvetés, hiszen az ágazati minisztériumoknál, forrásgazdáknál jelenleg is ott van az
önkormányzati kört érintő pályázatok kidolgozása. Harmadik szempont az átláthatóság, a
jogszabályi környezet előírja azt az információtartalmat, melyet meg kell jeleníteni a szöveges
és táblázatos részben. Tapasztalata szerint a fejlesztések ilyen szintű kibontása nem általános
gyakorlat. Ez a részletezés az átláthatóság színvonalát fokozza. Elfogadásra javasolja a
rendelettervezetet.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Köszöni jegyző asszony és gazdasági igazgatóságvezető
asszony türelmes válaszait a feltett kérdésekre.
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 tárgyalásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: A költségvetésnek vannak pozitívumai, annak tartja a bölcsődék,
óvodák, iskolák fejlesztését. A családbarát politika hangzik mindenhonnan, de a népesség az
elmúlt nyolc évben tovább csökkent. Miért van ez? Minden hetedik gyerek külföldön születik.
Ez nagy probléma. A másik az, hogy nincs biztonság. Szekszárdról tudomása szerint 3100
ember dolgozik külföldön. Nem tudja a szociológiai okokat, amik ide vezettek. De ezzel kellene
valamit kezdeni. Problémának tartja továbbá, hogy az idősotthoni férőhelyekre kilencven-száz
várakozó van. Ebben a nagy költségvetésben szó sincs az idősekről, akiknek a fiaik, unokáik
már elhagyták az országot, mi lesz velük, amikor már olyan helyzetbe kerülnek? A Gemenc
Szállóból lehetne egy idősek otthonát csinálni. A fiatalok elvándorlásának okaként még azt
érzi, hogy nincs biztonságérzetük. Egy fiatal pályakezdőnek hol van arra esélye, hogy lakást
tudjon magának venni tizenvalahány millió forintért. A magyar átlagkereset nagyon alacsony,
az emberek negyvenkét százaléka minimálbért keres. Azokban a szocialista vezetésű
városokban, ahol a polgármesterek ráéreztek a problémára, mondhatja Szegedet illetve a Tóth
József által vezetett budapesti kerületet, nulla energiaszintű, könnyen fenntartható lakásokat
építenek. Azt gondolja, hogy ekkora költségvetésben lehetett volna erre is gondolni. Nagyon
örül, hogy járdafelújítások lesznek, de mi van ott, ahol nincs is járda? Azok az utcák nem
kerültek be a tervbe, ahol nincsen járda. Azokkal mi lesz? Fontosnak tartja még - és az előző
közgyűlésen foglalkoztak is vele, hogy a Kölyökmenza Kft. honnan szerzi be az élelmiszeralapanyagokat? Azt gondolja, hogy a város rendelkezik akkora területtel, hogy meg lehetne
oldani egy kertészet létrehozását, ahol azokat az embereket foglalkoztathatnák, akiket nem
nagyon lehet másra alkalmazni. Nagyra értékeli a festőbrigád és zöldbrigád munkáját és
elismeri az ötletet. A költségvetésből viszont hiányolja a város önellátását célzó
intézkedéseket.
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Ács Rezső polgármester: Szekszárd városnak nincsen mezőgazdasági területe, csak
iparterülete. Egy nagy Honvéd utcai terület van, de az sem mezőgazdasági besorolású. A
közétkeztetésben kifejezetten kérte, hogy környékbeli beszállítóktól vásároljanak
alapanyagokat. Miután négyezer adagszám felett főznek, nincs olyan vállalkozás, ami ekkora
volumenben és minőségben tudna alapanyagot adni. Az idősek otthonával kapcsolatban
kiszámolta a Gemenc Szálló beruházási költségét, nagyjából az jött ki, hogy egy nyugdíjas
egyszeri belépési díja huszonnyolc millió forintra jönne ki durván. Nagyjából négyszáz millió
forint a megvásárlás, kb. egymilliárdból lehetne felújítani az épületet, ezt negyven
lakóegységre lebontani. Nem tudja, hogy ki vállalná ezt? Ekkora kockázatba a város pénzével
nem lehet beleugrani, a piacnak kell megoldani ezt. Az emelt szintű idősek otthona létrehozása
nem kötelező önkormányzati feladat. A családpolitikai döntéseknek nincs azonnali hatásuk, itt
kicsit keveredik a helyi és az országos politika. A halálozási arány magasabb, mint a születési.
A reprodukciós ráta viszont 1.25-ről 1.5-re emelkedett. Ez még mindig nem elég, 2 gyerek
kellene szülessen ahhoz, hogy tovább vigye a családot. Európában is elöregedő társadalmak
vannak, a családpolitikai intézkedések azt a célt szolgálják, hogy közép- és hosszú távon
megváltozzanak a tendenciák. Képviselő úr szerint ezek nem érhetők tetten a
költségvetésben. Ha végig nézik a projekteket, tetten lehet érni a bölcsődék, óvodák, iskolák
felújítását.
Murvai Árpád képviselő: Hogyan juttatták el a város költségvetés-tervezetét a polgárokhoz,
milyen módszerrel történt ez? Nyomon követhető, hogy az orvosi rendelők megújulnak, a
jelenleg praxist folytatókat hogyan segíti az önkormányzat? Polgármester úr tud-e valami
vígasztalót mondani a Dienes, illetve Baka általános iskolákkal kapcsolatban? A beszámolóban
aggodalmak merültek fel a célok megvalósításával kapcsolatban.
Ács Rezső polgármester: A Dienes Valéria és Baka István Általános Iskolák esetében két
dologról beszélhetnek. Az egyik egy példaértékű összefogás volt 2018-ban a vizesblokk
felújításával kapcsolatban. Személyesen is kapott kritikát érte, holott egy szülői
kezdeményezés történt, ami végeredményként megszületett, azt pozitív példaként tudják
felmutatni. Az iskoláknál jelentős önerő szükséglete van az energetikai korszerűsítéshez.
Lefolytatják az eljárást, a műszaki tartalom csökkentésével kapcsolatban is folynak a
tárgyalások. Az építőiparban végbemenő változások nem kerülik el Szekszárdot sem, a Baka
Iskolára sokkal magasabb ajánlatok érkeztek be, mint amennyi forrás rendelkezésre áll. A
szőlőhegyi óvoda esetében ugyanez a helyzet. Meg kell találniuk azt az egyensúlyt, mellyel a
város költségvetését nem borítják meg. Az már egyértelmű mindenki számára, hogy a száz
százalékos finanszírozásúnak meghirdetett projektek nem azok. Azt szeretnék elérni, hogy
találjanak olyan szekszárdi kivitelezőt, aki egyáltalán meg tudja valósítani ezeket a
beruházásokat. Az építőiparban is munkaerőhiánnyal küszködnek, de olyan jelenség is
elindult, hogy külföldről szivárognak vissza a fiatalok. Az egészségügyi alapellátás
színvonalának emelésére sokat fordítottak. Talán ennek köszönhető, hogy két fiatal orvossal
sikerült a körzetek működtetését megoldani. Van egy általános orvoshiány, melyet nem
tudnak kikerülni, de a rendelők felszereltségének bővítése, a körülmények javítása segíthet
ennek a problémának a leküzdésében. Lehetőséget biztosít arra a törvény, hogy a helyi
iparűzési adóból kedvezményt biztosíthassanak az orvosok számára, melyet biztosítanak is.
Minden ötletet szívesen fogadnak a vita szakaszában, de azt előre jelzi, hogy ha bárki javaslatot
tesz egy beruházásra, mondja meg, milyen forrásból tegyék hozzá a pénzt. A költségvetés
határán nem tudnak túlterjeszkedni, ezt vegyék figyelembe. A költségvetés eljuttatása a
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lakosokhoz úgy történik, hogy megkeresik a törvényben előírt szervezeteket, a nemzetiségi
önkormányzatokat, kamarákat, érdekképviseleti szerveket és lehetőséget biztosítanak a
költségvetés véleményezésére. Az ifjúsági érdekegyeztető tanács, illetve a városi
érdekegyeztető tanács személyesen folytatja le a javaslattételt. A rendelettervezet a honlapon
is elérhető február 15-től mindenki számára, bárki véleményezheti.
Zaják Rita képviselő: Mekkora összegű uniós forrást fog a város a fejlesztésekre felhasználni,
szemben a hazai forrásokkal?
Ács Rezső polgármester: A TOP források száz százalékban európai uniós források, ez tizenegy
és félmilliárd forintot jelent.
Rácz Zoltán képviselő: Polgármester úr kiszámolta, mennyibe kerülne az idősek otthonába
történő befizetés, erre válaszul ő is kiszámolta, mennyibe kerülne a szekszárdi uszodának a
belépője. Egy fürdőjegy százharmincezer forint lenne kb. Egy könyv kibérlése az új könyvtárlevéltárban nyolcszázezer forintba kerülhetne. Teljesen rosszak ezek a számítások. Kérdezni
szeretné, hogy mi a fontosabb? A bicikliút, mely turisztikai célt szolgál és száz-kétszáz ember
érdekét képviseli, vagy a felsővárosi úthálózat rendbe tétele, mely kétezer ember érdeke?
Ács Rezső polgármester: A fürdőbelépőt minden évben megfizeti az, aki bemegy a fürdőbe.
Az idősek otthonában pedig havi ellátási díjat fizet az ellátott. Megint a körtét hasonlítják össze
az almával. A Felsővárosra térve a költségvetés minden évben lefordítja az öt éves ciklusban a
gazdasági program adott évre vonatkozó fejezeteit. 2015 elején azzal kezdték a munkájukat,
hogy meghirdettek egy fórumsorozatot, melyen elmondhatta bárki a véleményét. Ezt
követően azt mondani, hogy a szekszárdiak számára ez a lehetőség nem lett felkínálva, nem
fedi a valóságot. Ki lehet ragadni projekteket, de nincs értelme az ilyen összehasonlításoknak.
Azt is szeretnék Szekszárdon, ha minél többen biciklizzenek. Egyéni kéréseket viszont nem
tudnak befogadni. Képviselő úr megnézheti azt az utcát is, melyben ő lakik. Direkt kéri, hogy
ne az egyéni érdekeket helyezzék előtérbe a képviselők, hiszen a település egészéért felelnek.
Különösen a listáról bejutott képviselőkre vonatkozik ez, hiszen őket nem egy körzet
választotta meg.
Kerekes László képviselő: A Sió turisztikai fejlesztési projekttel kapcsolatban tartalmaz az
előterjesztés egy tizenöt éves bérleti díjat, illetve egy terület megvásárlását. A 2019. évi
költségvetés tartalmazza-e ezeket az elemeket? A másik a szőlőhegyi óvodával kapcsolatos
előterjesztés. A SUMP- projekt miről szól?
Ács Rezső polgármester: A Sió projekt kapcsán tartalmazza a költségvetés ezeket az
összegeket és már döntöttek is róla. A Nemzeti Földalap vagyonkezelésében volt egy állami
földterület, mely érintette a projektet. Hosszú levelezés után megteremtették a lehetőségét,
hogy a város megvásárolja a területet. Párszázezer forintról beszélhetnek. A SUMP a
fenntartható városi mobilitás tervét jelenti, ez egy alaptanulmány, mely a jövőben a
pályázatok alapjául kell szolgáljon, legyen az elektromos busz, vagy elektromos
hulladékszállítók, tehát a közösségi közlekedési feladatellátást érintő pályázatokon való
részvételhez kell egy megalapozó tanulmány.
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Zaják Rita képviselő: Sokszor emlegeti polgármester úr a Dienes és Baka iskolákban történt
szülői kezdeményezéseket, egy iskolára vonatkozóan körülbelüli értéket tud-e mondani, hogy
mennyibe került? Ehhez kapcsolódóan kérdezi, hogy üzleti terv, akcióterv, megvalósíthatósági
és egyéb tanulmányokból hány darab tíz-húszmillió forintos nagyságrendű található a
költségvetésben?
Ács Rezső polgármester: Átlagban húsz-huszonegy millió forintra jön ki nettóban a
mosdófelújítás. A szülői közösség és a tankerület is jóváhagyta a terveket. Tízmillió forint
feletti tanulmányokra nem emlékszik, csak az összeg alattiakra. Például a Magyar Turisztikai
Ügynökség előírta, hogy a szállodaépítés kapcsán egy megvalósíthatósági tanulmányt kell
készíttetniük, mely megalapozza, hogy hány szobás négy csillagos szálloda épülhet meg. Ha
valaki veszi a fáradtságot, utána tud nézni tételesen minden projektnek.
Kerekes László képviselő: Az önkormányzatok intézményeinek költségvetését tartalmazó
táblázatnál két mínuszos előjelű szám van. Miből adódik ez? Egy hárommillió-nyolcszázezres
és egy tizenöt millió forintos tételről van szó.
Ács Rezső polgármester: A tizenöt millió forintos tételnél csökkent a munkaadókat terhelő
járulék. A másik tétel az intézmény saját költségvetésének tervezésben van, ezért pontosan
nem tudják megmondani, mi a tartalma. A 90. oldal szöveges részben nézze meg a gazdasági
igazgatóságvezető asszony, hátha tud válaszolni a kérdésre.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Több intézmény összevontan működik gazdaságilag,
természetesen utána tudnak nézni, de most nem tudja megmondani az okot. Az étkezési
térítési díjak alakulása nagymértékben befolyásolja a bevételeket, a jogosultságok
csökkenésével is kevesebb lehet a bevétel.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Polgármester úr megfedte, hogy egyéni érdeket képvisel, ő
kétezerötszáz emberét képviseli. Szeretné emlékeztetni, hogy meddig készült el a
Felsővárosban a Bartina utca felújítása és melyik köz az, ami rendesen le van aszfaltozva. Ki
lakik ott? Őt ilyen dologgal senki ne vádolja. A költségvetés fura érzéseket váltott ki belőle.
Egyfelől a magas összege örömre, másfelől kétségre ad okot. Három éve indult a Modern
Városok Programja, melyből eddig egy negyedig kész uszoda valósult meg. Ez megint arról
szól, hogy majd nyolcszázmillió forintért megrendelnek terveket, mire a választás jön,
megépítenek egy patyomkin falut a papírokból és azt mondják, hogy „Ha ránk szavaztok, ebből
lesz ám valami!”. Három év alatt lett volna mód arra, hogy a terveket megrendelje a város.
Miért nem tette meg?
Ács Rezső polgármester: Nehéz helyzetben van, mert a kérdéseknél még dicsérte a
költségvetést, most pedig kritizálja. Nem emlékszik, vagy bármilyen patyomkin beruházás
megvalósult volna. Ha egy olyan beruházást tud mondani, amit Szekszárd város kifizetett,
megvalósított és ott áll üresen, akkor hamut szórnak a fejükre. Ha nem tud, akkor fogja vissza
magát. A Modern Városok Program úgy működik, hogy hosszú előkészítés után minden egyes
projektelem kapcsán meg kell szülessen egy kormányhatározat, mely biztosítja a finanszírozási
feltételeket. Ekkora összegeket nem tud a város a saját költségvetéséből előre finanszírozni,
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most a sportcsarnok, illetve a rekreációs központ tervezésére kapták meg a forrást. Szintén
konkrétum a Tudásközpont, melyre az összes forrás rendelkezésre áll. A tervek el is készültek
2018-ban, körülbelül három hónapot vett igénybe, hogy a könyvtár és levéltár dolgozói
heteken át végig mentek a helyiségeken, a megoldási javaslatokon, mely a jövő szempontjából
fontos lehet. Ennek az egyeztetésnek köszönhető, hogy január végére megszületett a terv,
melyet már kiviteli terv formájában fog készíteni a szekszárdi tervezőiroda. Ennek
köszönhetően tavasszal ki fogják tudni írni a közbeszerzést. A Modern Városok Program első
eleme volt tizenkét kilométer betonvápás vízelvezető építése. Tehát az, hogy nem történt
semmi, az nem igaz. Abban nem partnerek, hogy a sietség a minőség romlásához, vagy a város
eladósodásához vezessen.
Kővári László bizottsági elnök: Ezeket a kérdéseket már a bizottsági ülésen is feltette képviselő
úr, ahol válaszoltak és elmagyaráztak mindent. A szócséplést nem szereti. Várta már a
kijelentést, hogy a költségvetés választási terv. A húsz milliárd forintos költségvetésben annak
a munkának a gyümölcse ez, amit a Modern Városok Programban elkezdtek. Aki háromszor
végig olvasta a költségvetést, megértette, hogy szépen taglaltak a projektek, illetve azok a
projektek, melyek az idén nagy biztonsággal meg tudnak valósulni. Jó döntés volt például, hogy
a város víz- és szennyvízhálózatának fejlesztésére beadjanak pályázatot. Hasznos volt, hogy a
város kérte a város vízhálózatának felmérését. Képviselő úr csak néhány hónapja kapcsolódott
be a munkába, de jól tudhatja, hogy a kérdések kilencven százalékát a gazdasági és pénzügyi
bizottság és azt követően a közgyűlés döntései alapozták meg. Gyakorlatilag az összetételből
látszik, a tervezéstől
a kivitelezésig, hogy folyamatban vannak. A költségvetés
véleményezésénél az agrárkamarai véleményben a saját véleménye is tükröződik, hiszen
alelnöke az agrárkamarának. Kérték a mezőgazdasághoz kapcsolódó olyan költségek, illetve
támogatások fedezését, melyek korábban is rendelkezésre álltak. A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a négymillió forintos keretösszegét is nagyon hasznos célokra tudta fordítani.
Polgármester úr beszélt arról, hogy év közben bejöhetnek bizonyos módosítások. Évek
kellettek ahhoz, hogy a temetői felújításokra sor kerülhessen. Ez sem körzetileg érinti a
képviselőket, mégis mindenki érdeke. Ő is azt kérte a bizottsági tagoktól, hogy egész
településben gondolkozzanak. A Modern Városok Program által biztosított vízelvezetők pont
a Bartina utca végéig kerültek befejezésre, mert olyan állapotok voltak, amik a
tömegközlekedést is akadályozták. Ő ott él. A Remete utcában- néhány csőtöréstől eltekintvejó az út, a járdákkal kapcsolatban vannak adósságaik. A Hosszúvölgy utca épülésénél pedig
csak az a lehetősége volt az önkormányzatnak, hogy a betonvápás pályázat terhére tudtak
pályázni, de megvalósult végül. Azt kéri a képviselő úrtól, hogy legyen konstruktív, elismerve,
hogy a Felsőváros járdáin vannak tennivalók.
Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy próbáljanak a költségvetés témájánál maradni.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: Ötödik ciklusban van és a költségvetés tárgyalása mindig
nehéz döntések elé állítja őket. Az ellenzék mindig kritizálta a költségvetést, ők is így tettek,
amikor rövid időre kiszorultak a vezetésből. Azért nem ott tartanak, mint egy MSZP-s
képviselő, aki úgy summázta, hogy amióta FIDESZ kormányoz, semmi nem történt. Ez a
költségvetés stabil. Ha megnézik az elmúlt évet, a támogatásra jutó összeg 149 662 000,-Ft.
Összefoglalja, hogy bevezették a szociális tűzifatámogatást, rendszeres és kiegészítő
gyermekvédelmi támogatást nyújtanak, ápolási, lakhatási, gyógyszertámogatás, temetési
segély, köztemetés, tanulóbérlet, szépkorúak karácsonyi támogatása, csecsemők ultrahangos
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vizsgálata, rászorult gyermekek étkezési támogatása. A Szociális és Egészségügyi Bizottság
négymillió forintból gazdálkodhat, melyből évközben 1 710 000,-Ft-ot fordítottak civil
szervezetek támogatására, karácsonykor pedig tizennyolc civil szervezetet segítettek
Erzsébet-utalvánnyal. Infrastruktúrát is bővítettek, hiszen sor kerül a Wigand-téri, illetve a
Kölcsey utcai rendelők korszerűsítésére. A Szabó Dezső utcában új rendelő nyílik. Az Ybl Miklós
lakótelep 1. szám alatt új ügyeleti központ kialakítása van folyamatban. Azt gondolja, hogy
addig nyújtóztak, amíg a takaró ért és reménnyel vághatnak neki az új évnek.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Összefoglalja a Humán Bizottságot érintő, a
2015-től folytatott beruházásait. A Kadarka utcai Óvoda teljes felújítása mellett az 1. számú
Óvoda Wosinsky utcai telephelyének teljes felújítása és egy szobával való bővítése is
megtörtént. A Perczel utcai Óvoda nyílászáró cseréje, illetve a vizesblokk felújítása lezajlott.
Napirenden van a szőlőhegyi óvoda felújítása. Elkészült a Kadarka utcai mini bölcsőde, 14
férőhellyel. Mindenkinek ajánlja a figyelmébe. Három óvodában és két iskolában a sportolást
elősegítő műfüves focipálya valósult meg. A Városi Bölcsőde felújításának második szakasza
most kezdődik el. A Dienes és Baka Iskolákat több szempontból is értintették a képviselő társai.
A Garay János Általános Iskolában is megtörtént a vizesblokk felújítás, kihangsúlyozva a szülők
szerepvállalását is. Megtörtént az étkezőbútorok cseréje is, az étkezési körülmények javítása
különösen látványos volt a Dienes Iskolában. A civil szervezetek támogatása év szerint
lebontva, 2015-ben 58.9 millió forint, 2018-ban 107.5 millió forint. Kérték, hogy a
természetbeni juttatásokat forintosítsák az intézmények, például a Szekszárdi Sportközpont
Kft., 2015-ben 71.9 millió támogatást, 2018-ban pedig 108.7 millió forint támogatást számolt
össze. Ez dicséretes véleménye szerint.
Ács Rezső polgármester: Képviselő Asszony is rávilágított, hogy a szekszárdi civilek
támogatása fontos az önkormányzat számára. Sok esetben ez a munkájuk elismerésének a
díjazása. Törekedtek rá, hogy legalább a költségvetés egy százalékát a civilekre költik. A
hétmilliárdos összeggel arányosítva látszik, hogy jóval az egy százalék fölött fordítanak erre.
Néhányan hajlamosak a természetbeni juttatásokat figyelmen kívül hagyni. Még egy dolog
tükrözi a gondolkodásmódjukat, bevezették a csecsemők hat hetes korban elvégzendő
ultrahangos vizsgálatának finanszírozását a város részéről. Ez nem kötelező vizsgálat, de
szeretnék, hogy ne legyen pénzügyi akadálya annak, hogy a gyermek egészségügyi állapotát
felmérjék. Ezt a keretet minden évben kihasználják a szülők.
Murvai Árpád képviselő: Manapság a városi sportcsarnokban felhangzik egy rigmus, hogy „
Mindenki Szekszárdi!”. Ebből indul ki. Úgy gondolja, hogy mindannyian ugyanazt az esküt
tették le és ugyanazért a célért ülnek itt. Elmondta a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén
és a közgyűlésen is, hogy minden ilyen nagy volumenű költségvetés tárgyalása előtt le kellene
ülni és meghallgatni egymás javaslatát, elképzelését. Sajnálja, hogy ez elmaradt. Azzal
folytatná, hogy polgármester úr is megfogalmazta, hogy a TOP „elrohan” mellettük, magasabb
árakkal kell szembe nézniük, azt aggodalmasnak tartja, hiszen a költségvetésnek alappillére,
hogy sok TOP-forrásos pályázatba lépnek be. Nem szakember, de a tervezési költségeket
nagyon magasnak érzi.
Ács Rezső polgármester: Az építőiparral kapcsolatos megjegyzése minden szegmensre
vonatkozik, így a tervezésre is. Volt olyan projekt, amivel azért csúsztak három hónapot, mert
tervező nem állt rendelkezésre. Most már ott tartanak bizonyos projektek tekintetében, hogy
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nem az a kérdés, mennyiért készítik el, hanem hogy elkészítik-e egyáltalán a tervezést.
Szeretnék a szekszárdiakat helyzetbe hozni, de kapacitásproblémákba ütköznek. Bízik benne,
hogy visszaáll a normál kerékvágásba a dolog. Volt durván két hetük a képviselőknek átnézni
a költségvetést és a bizottsági üléseken megfogalmazni és a közgyűlésen is megtehetik.
Beszélgetés a költségvetésről a FIDESZ-KDNP frakcióban sem volt. Neki az a felelőssége, hogy
milyen számok szerepelnek a költségvetésben ahhoz, hogy pont felelősek maradjanak.
Zaják Rita képviselő: Nem tudja megemészteni, hogy a szőlőhelyi óvoda épület felújítására
van 272 millió forint, száz százalék intenzitású elnyert pályázat, hétmillió forintért megtervezi
valaki, a beérkező legolcsóbb árajánlat is négyszáz millió forint fölötti. Amikor megtervez
valamit a tervező, nyilván kalkulál azzal, hogy áremelkedés lesz. Egy háromszáz
négyzetméteres családi ház nyolcvan millió forintért épül fel. Attól fél, ha nagyságrendileg
ilyen váratlan dolgok lesznek benne, az gondot okozhat. A másik, amin elgondolkodott, a
bizottsági elnök úr kijelentése, hogy ez egy biztonságos, stabil előterjesztés, négymillió
forintos főösszeggel a szociális juttatásokra.
Ács Rezső polgármester: Félreértette képviselő asszony az elmondottakat. Százötven millió
forintot fordít a város a szociális ellátások finanszírozására. A bizottsági keret négymillió
forintos, elsősorban a civil szervezetek támogatására fordítják. Az elnök úr azokat az új
elemeket emelte ki, melyeket új ellátásként emeltek be a szociális rendeletbe. Ilyen például a
szociális tűzifa támogatás. Az adóbevételek tekintetében Szekszárd megyei jogú város élen jár,
nem nyúltak az adókhoz, nem szeretnék túlterhelni a vállalkozásokat, de ezekből a plusz
bevételekből tudnak többet megengedni a szociális szféra támogatására is.
Rácz Zoltán képviselő egyperces hozzászólása: Azért szeretett volna átkerülni a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságba, hogy a lényeghez is hozzászólhasson. A legutóbbi ülésen kiderült, hogy
teljesen kész anyagokat kap a bizottság, a delegált fideszes képviselők mindent zokszó nélkül
elfogadnak. Kiderült az is, hogy a gazdasági és pénzügyi bizottság elnöke úgy nyomott igent
egy tízmilliárdos projektre, hogy fogalma sincs róla, miről szól. Ez a Paks-Szekszárd
Távhővezeték.
Ács Rezső polgármester: Nem emlékszik, hogy megrendeltek volna tízmilliárd forintért bármit
is és kifizettek volna ennyi pénzt. Nem döntöttek semmiről, a Modern Városok Programban
projektekről döntött a közgyűlés.
Kerekes László képviselő: Véleménye szerint ez választási költségvetés. A hétmilliárdos
működési költségvetéshez a tizenhárommilliárd forintos fejlesztések remélhetőleg elindulnak
és befejezésre kerülnek. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjaként látja, mekkora
probléma a szociális bérlakáshelyzet. Jó lett volna a költségvetésben ezzel foglalkozni.
Furcsállja, hogy a Kadarka utcai mini bölcsőde esetében négy fő plusz helyre közel százmillió
forintot adott a város, mellyel szemben ott van a másik bölcsődei fejlesztés, ugyanilyen
költségvetéssel, teljesen más tartalommal történt meg.
Ács Rezső polgármester: A mini bölcsőde 14 férőhelyéhez hetven millió forinttal járult hozzá
a város. Ez így pontos. A fejlesztést megalapozó tanulmány arról is szólt, hogy az előző három
évben összesen huszonnyolc bölcsődei felvételi kérelmet kellett visszautasítania az
intézménynek. Örül neki, hogy az általános kritikán kívül nem fogalmazódtak meg konkrét
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igények, melyek felülírtak volna bizonyos költségvetési sorokat. Ahogy mondta is, nyugalmat
és biztonságot kell megteremteni Szekszárdon és akkor mindenki tud a saját életére
koncentrálni.
Kővári László bizottsági elnök egyperces hozzászólása: Az elhangzottakra szeretne reagálni.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság döntéseit megelőzi egy szakmai döntéselőkészítés a
közbeszerzési tanácsadó, illetve hivatali dolgozók részéről, az előkészített anyagok alapján
dönteni tud az adott kérdésben. Abban lehet vitatkozni, hogy támogatnak vagy nem
támogatnak valamit. A közlekedési lámpáknál még a Kecskés utca szerepel az
előterjesztésben, ezt kéri javítani.
dr. Molnár Kata jegyző: A rendelet szöveges részében a 14. § (3) bekezdését javasolja egy
mondattal kiegészíteni: „A csoportvezetők a (2) bekezdés szerinti cafeteria juttatásra
jogosultak.” A Humán Bizottság kivételével két bizottság már ezzel a kiegészítéssel tárgyalta a
rendelettervezetet. A fizikai dolgozók ezzel a kiegészítéssel a tavalyi szinten kaphatják meg a
cafeteriát.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészítéssel együtt a rendelettervezet elfogadására
tett javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 8 igen szavazattal, 3 nem
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)
Csillagné Szánthó Polixéna és Rácz Zoltán képviselők elhagyták az üléstermet, jelen van 10 fő
képviselő, a közgyűlés határozatképes.
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011. (IV. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének az ismertetését.
dr. Máté István bizottsági elnök-helyettes: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Murvai Árpád képviselő: Hol tudnak ajánlólapot kérni az Aranykönyvhöz?
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dr. Máté István bizottsági elnök-helyettes: Az önkormányzat honlapján elérhető az adatlap.
Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Vasárnap című hetilapban is közzéteszik az
információkat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
8/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város
Aranykönyvéről szóló 14/2011. (IV.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.
23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a 4.,
valamint a 7. függelék módosítására (tervezet)
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Máté István bizottsági elnök-helyettes: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Rácz Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
9/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és
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Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
48/2019. (II.28.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.
23.) önkormányzati rendelet 4. és 7. függelékének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) 4. függelékét képező egyéni választókerületek
módosítását 2019. március 6-i hatállyal, az 1. melléklet szerinti
tartalommal.
Határidő: 2019. március 6.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
2. elfogadja az SZMSZ 7. függelékét képező Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló (Ügyrend és
munkarend) módosítását 2019. március 6-i hatállyal, a 2.
melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: 2019. március 6.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
7. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata intézményei közötti gazdálkodással kapcsolatos
munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás módosítására
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy egy módosított előterjesztés került
kiküldésre a pótanyag részeként, tekintettel arra, hogy a megállapodás módosítása helyett új
megállapodás elfogadására tesznek javaslatot. Tartalmilag megegyezik a megállapodás az
eredetivel, de technikailag kezelhetőbb új megállapodást kötni.
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Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának 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 Önkormányzatának Közgyűlése
49/2019. (II.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és
felelősségvállalási megállapodás elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és
felelősségvállalási megállapodást az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja;
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
2.
felhívja a jegyzőt
megállapodás aláírására.

és

az

intézményvezetőket

a

Határidő: 2019. 03.31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

8. Az óvodák 2019/2020. nevelési évi beíratási felhívása
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A város honlapján elérhető lesz a felhívás, illetve kétszer
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a Szekszárdi Vasárnapban, valamint az óvodai hirdetőfalakon is ki lesz függesztve, hogy a
lakosság hozzáférjen az információkhoz.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Murvai Árpád képviselő: Az előterjesztésben 185 főt összesítettek, van-e valamilyen adat
arról, hogy hány gyereket íratnak be az óvodákba?
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Az előterjesztés tartalmazza óvodák szerint az
adatokat.
Kővári László képviselő elhagyja az üléstermet, jelent van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
50/2019. (II.28.) határozata
az óvodák 2019/2020. nevelési évi beíratási felhívásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 2019/2020. nevelési évben az óvodák felvételi
keretszámát az alábbiak szerint engedélyezi, illetve kéri
engedélyeztetni szekszárdi intézményeiben:
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
felvételi keretszáma: 65 gyermek
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde
felvételi keretszáma: 35 gyermek
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
felvételi keretszáma: 85 gyermek
Összesen
185 gyermek
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester

2.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja és a nevelési25
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oktatási 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:
Felelős:

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester

3.
az óvodák szekszárdi működési (felvételi) körzetét a
határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint határozza
meg;
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester

4.
javasolja Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 2019/2020. nevelési
évben a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 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:

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester

5.
felhívja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 2019/2020. 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:

2019. március 25.
dr. Molnár Kata jegyző

9. Az általános iskolák felvételi körzetének ismételt felülvizsgálata
(52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Nagyon örül a módosításnak. Várhatja-e ettől a lépéstől, hogy az ötös
iskolába kevesebb elsős iratkozik be? Tisztában van a törvényi szabályozással. A fenntartót is
megkereste, azt nyilatkozták, hogy engedélyezni fogják a 32 fős gyereklétszámot. van-e arra
lehetősége az önkormányzatnak, hogy ha extrém számú leendő elsős iratkozik be a Baka
Iskolába, akkor elindulhasson egy negyedik osztály is? Véleménye szerint egy harminckét fős
osztály összehasonlíthatatlan a 20-22 fős osztállyal.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Helyénvaló a kérdés. A módosítás azt a célt
szolgálja, hogy tehermentesítsék a Baka Iskolát is. Tudják, hogy nyugati irányba terjeszkedett
a város, onnan is több gyerek várható, illetve a szülők is leleményesek a dologban,
átjelentkeznek más lakcímre. Plusz osztály indítása nem a tartozik a hatáskörükbe, de
véleménye szerint kezdeményezhetik.
Zaják Rita képviselő: Annak idején, amikor az iskolák más fenntartóhoz kerültek, azt mondták,
hogy arra törekszenek, hogy a feltételek minden kisdiák számára egyformák legyenek. A Garay
Iskolában húsz fős létszámok vannak, a Baka Iskolában pedig harminc fő körüliek. Szükséges
lenne ezzel foglalkozni, mert sem a gyerekeknek, sem a pedagógusoknak nem mindegy.
dr. Máté István elhagyja az üléstermet, Kővári László képviselő visszatér az ülésterembe, jelen
van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
51/2019. (II.28.) határozata
az általános iskolák felvételi körzetének megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdésében biztosított jogával élve
1.
a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási
Hivatalának vezetője által 2019. február 19-én TO-04B/12/20078/2019.
iktatószámú
levéllel
megküldött,
2019-re
meghatározni kívánt módosított általános iskolai felvételi
körzeteket elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester
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2.
felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a Tolna
Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala vezetőjének.
Határidő:
Felelős:

2019. március 5.
dr. Molnár Kata jegyző

10. Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának
módosítása
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Molnár Kata jegyző: A Humán Bizottság ülésén több kérdést tett fel az
intézményvezetőnek, aki jogosnak érezte azokat. A bizottsági ülésen olyan döntés született,
hogy felhívta a bizottság az intézményvezetőt az szmsz-ben lévő ellentmondások feloldására,
határidőként március 31-et jelöltek meg. Ugyanezt javasolja a közgyűlésnek, a határozati
javaslat kiegészítéseként.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság javaslatának ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
ahogy jegyző asszony említette, kiegészítették a határozati javaslatot egy ponttal, melyet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolnak: „ A Humán Bizottság felhívja a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár igazgatóját, hogy az intézmény munkaköri leírásait az intézmény szervezeti és
működési szabályzatával hozza összhangba és nyújtsa be a Polgármesteri Hivatal Humán
Osztályára.”
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kerekes László képviselő elhagyta az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat kiegészítését, melyet a közgyűlésmelynek létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
52/2019. (II.28.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szervezeti és működési
szabályzatának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
28
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1.
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b)
pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 68. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának 2019.
február 21-én jóváhagyásra benyújtott módosítását jóváhagyja;
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az
intézmény igazgatójának.
Határidő:
Felelős:

2019. március 8.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatóját,
hogy az intézmény szervezeti és működési szabályzatának
módosítására tegyen javaslatot a közgyűlésnek a Humán
Bizottság 2019. február 25. napján tartott ülésén elhangzott
ellentmondások tisztázása érdekében.
Határidő:
Felelős:

2019. március 31.
Ács Rezső polgármester

11. A Mészöly-tanya Szekszárd Alkotóház beruházáshoz való alapítói hozzájárulásról
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
dr. Máté István képviselő visszaérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Röviden elmondja, hogy a Mészöly-tanya a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft. kezelésében van, felújítása megkezdődött. Szeretnének egy alkotóházat létrehozni TOPforrással a HACS-on keresztül, de a forrás felső határa kevesebb, mint amiből meg lehetne
valósítani a beruházást. Ezért szükséges hitelt felvennie a Kft-nek és a tulajdonosi
hozzájárulást a közgyűlésnek adni hozzá.
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: Negyven millió forint felett közbeszerzési eljárást kell
indítsanak. Az alapítói hatáskörbe a huszonöt millió forint feletti eljárás indításához történő
hozzájárulás tartozik. A közbeszerzési törvény hatálya alá tartoznak, ajánlatkérőnek
minősülnek, ilyen összeghatár fölött ugyancsak szükséges a tulajdonosi hozzájárulás.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
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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 11 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
53/2019. (II.28.) határozata
a Mészöly-tanya Szekszárdi Alkotóház beruházáshoz való
alapítói hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. a TOP-6.1.4-16-SE2-2017-0001 pályázati
konstrukció keretében elnyert támogatásból a Mészöly-Tanya
Szekszárdi alkotóház beruházást megvalósítsa, ennek érdekében
a tárgyban lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljáráson nyertes
ajánlattevővel a kivitelezői szerződést megkösse;
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterét az 1.
pont szerinti alapítói hozzájáruló nyilatkozat aláírására;
Határidő: 2019. március 6.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Kerekes László képviselő visszaérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
12. Javaslat a polgármester 2018. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2019. évi
szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
(46. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Ács Rezső polgármester: Munkáltatóként a közgyűlésnek kell elfogadnia a szabadságolási
ütemtervét és elszámolását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
54/2019. (II.28.) határozata
a polgármester 2018. évben igénybe vett szabadságának,
valamint 2019. évi szabadságolási ütemtervének
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a polgármester 2018. évben igénybe vett szabadságáról
szóló, 1. melléklet szerinti beszámolót elfogadja;
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C.§ (2) bekezdése alapján a polgármester 2019. évi
szabadságolási ütemtervét az előterjesztés 2. mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
13. Tájékoztatás a szekszárdi víziközmű rendszere állapotának felméréséről
(49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Märcz László igazgatóságvezető
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.
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztésben szereplő állapotfelmérésre alapozva kéri fel a
közgyűlés a Szekszárdi E.R.Ö.V. Zrt-t, hogy a jövőbeni Gördülő Fejlesztési Tervben vegyék
figyelembe az itt felmerülő problémákat.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Kéri, hogy a jövőben a felmérés alapján készüljenek a beruházástervezések. Lehet, hogy elmondta a polgármester, nem hallotta jól.
Ács Rezső polgármester: Ez a határozati javaslat lényege is.
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További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
55/2019. (II.28.) határozata
a szekszárdi víziközmű rendszer állapotfelmérésének
tudomásul vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a
Szekszárd Város víziközmű–rendszere vonatkozásában - az
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltató által készített –
állapotfelmérést tudomásul veszi. Felkéri a szolgáltatót az
intézkedési terv ütemezésére, lehetőség szerint a gördülő
fejlesztési terv terhére.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné az
vezérigazgatója

E.R.Ö.V.

Viziközmű

Zrt.

14. Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
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. A végleges árakat az értékbecslés alapján határozzák meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
56/2019. (II.28.) határozata
a Szekszárd, 9067/20 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő, szekszárdi
9067/20 hrsz-ú, 161 m2 alapterületű, kivett, közforgalom elől
elzárt magánút megnevezésű ingatlannak a szekszárdi 9068/2
hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (Tolnai Lívia és Tolnai Viola) részére
történő értékesítéséhez Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
36/2018. (I.23.) határozatában foglalt feltételek szerint;
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
megállapítja, hogy az ingatlan már nem szolgálja a
kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör
gyakorlását, ezért azt a forgalomképtelen törzsvagyonból
átsorolja az üzleti vagyontárgyak közé;
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a
fenti vagyontárgy forgalomképessé minősítéséről.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
57/2019. (II.28.) határozata
a Szekszárd, 7708/13 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi
7708/13 hrsz-ú, fásított terület művelési ágú, 4 ha 7626 m2
alapterületű ingatlan Dránovits István részére történő
értékesítéséhez az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi
értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken, mely nem lehet
kevesebb 150.- Ft/m2 + ÁFA összegnél;
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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2.
felhívja a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására;
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
alapján gondoskodjon az elővásárlásra jogosultak részére az
adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közléséről.
Határidő: az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon
belül
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
15. Közszolgáltatási szerződés keretében végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítási feladatok ellátására kiírt pályázat eredményének megállapítása,
javaslat új pályázat kiírására
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető, Schmidt Krisztián osztályvezető, dr.
Szily Máté jogász
Ács Rezső polgármester: A DDKK végzi Szekszárdon ezt a kötelező közszolgáltatási feladatot,
melyet közbeszerzési eljárás keretében nyert el. Ez a szerződés most lejárt, az új kiírásra nem
volt jelentkező. Eredménytelenné nyilvánítás után új pályázat kiírását javasolja. Az
eredményes közbeszerzés lefolytatásáig, illetve a szerződés aláírásáig biztosítania kell a
közszolgáltatást. 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 – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
58/2019. (II.28.) határozata
közszolgáltatási szerződés keretében végzett menetrend
szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására kiírt
pályázat eredményének megállapításáról, és új pályázat
kiírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
megállapítja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának az autóbusszal végzendő, menetrend
szerinti helyi közúti személyszállítási feladatok közszolgáltatási
szerződés keretében történő komplex ellátására kiírt pályázata
eredménytelen, tekintettel arra, hogy a pályázati felhívásban
meghatározott beadási határidőig nem nyújtottak be ajánlatot;
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
az autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közúti
személyszállítási feladatok közszolgáltatási szerződés keretében
történő komplex ellátása érdekében dönt az új pályázat
kiírásáról;
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a polgármestert, hogy tegye meg az új pályázat
kiírásához szükséges intézkedéseket;
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közszolgáltató
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. bevonásával készítse elő
a hatályos közszolgáltatási szerződés átfogó módosítását, annak
érdekében, hogy az megfeleljen a vonatkozó jogszabályban
előírt feltételeknek.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
16. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
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 – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
59/2019. (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 47/2018. (II.22.), a 306/2018. (X.25.), a 347348/2018. (XI.29.), a 360/2018. (XI.29.), 364-365/2018. (XII.14.),
a 367/2018. (XII.14.), a 379/2018. (XII.14.), a 396/2018. (XII.14.),
az 1-6/2019. (I.31.), a 8-26/2019. (I.31.), a 28-29/2019. (I.31.), a
31-44/2019. (I.31.) számú határozatok végrehajtásáról, valamint
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolót;
2.
jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetési
tervét;
3.
a 179/2018. (V.24.) számú közgyűlési határozatának
végrehajtási határidejét 2019. április 30-ra módosítja;
4.
a 44/2019. (I.31.) számú közgyűlési határozatának
végrehajtási határidejét 2019. április 30-ra módosítja.
Határidő: 2018.02.28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
60/2019. (II.28.) határozata
a 12/2019. (I.31.) számú határozatának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a 12/2019. (I.31.) közgyűlési határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
a 1. és 2. pontban szereplő önerő összegét 3 440 223,-Ft-ra
változtatja.
Határidő: 2019.02.28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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A polgármester szavazásra teszi fel a III. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
61/2019. (II.28.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.

az 5/2019. (I.31. ) határozatát visszavonja;

Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
80. § (2) bekezdése alapján a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött, 2018. február 15. napjától hatályos
együttműködési megállapodást felülvizsgálta és úgy határoz,
hogy az előterjesztés mellékletét képező együttműködési
megállapodás módosítását elfogadja;
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja
a
polgármestert
az
megállapodás módosításának aláírására.

együttműködési

Határidő: 2019. március 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a IV. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
62/2019. (II.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
Közbeszerzési Tervének 1. számú módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítását – az előterjesztés
szerinti tartalommal - elfogadja.
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Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester

17. Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című projekttel
kapcsolatos döntés meghozatalára
(61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Ács Rezső polgármester: 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, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
63/2019. (II.28.) határozata
a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú,
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című projekttel
kapcsolatos döntés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002
azonosítószámú
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd,
Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című projekt megvalósításához
szükséges pótmunkák elvégzéséhez bruttó 1.119.750 Ft összegű
önerőt biztosít a 2019. évi költségvetés terhére;
2.
elfogadja a kivitelezői vállalkozási szerződés határozat
melléklete szerinti módosítását, egyúttal felhívja a
polgármestert annak aláírására.
Határidő:
2019. február 28.
Felelős:
Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző
18. Kérdések, interpellációk


Rácz Zoltán képviselő írásbeli interpellációja Ács Rezső polgármesterhez

Ács Rezső polgármester: Rácz Zoltán képviselő úr írásban eljuttatott hozzá egy interpellációt,
melyben egy kérdés van, miszerint nem érez-e szégyent polgármester úr? A válasza az, hogy
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nem, szégyenkezzen az, aki hangfelvételeket készít, illetve vélt hangokra tesz fel kérdéseket.
Amikre képviselő úr a levélben hivatkozik, azzal a város jelentős megtakarításokat ért el.
Rácz Zoltán képviselő: Joga van felolvasni az interpellációt.
Ács Rezső polgármester: Csatolják a jegyzőkönyvhöz az interpellációt. Gondolja át képviselő
úr, mennyiben szerencsés olyan mondatokat írni, hogy hallani vélt, vagy gondolni vélt valamit.
Rácz Zoltán képviselő: Felolvassa a jegyzőkönyv részét képező interpellációt.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy képviselő úr elfogadja-e a választ?
Rácz Zoltán képviselő: Igen.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mennyibe került a hivatal
energetikai korszerűsítése?” címmel.

Ács Rezső polgármester: A képviselő írásban megkapja a választ a kérdésre, mert kollégái még
nem végeztek az anyag összerakásával, ez időigényes dolog.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Ki határozza meg
Szekszárdon az útépítéseket?” címmel.

Rácz Zoltán képviselő: Ki határozza meg Szekszárdon, hogy milyen utak épülnek? A Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság tagjaként azt gondolta, hogy lesz valamilyen rálátása, hol és milyen út
épül, mennyiért. Valamelyik közgyűlésen azt mondta a polgármester, hogy nem tehet arról,
hogy a Tartsay utcát négy év alatt kétszer szétverték. Ki határozza ezeket meg?
Ács Rezső polgármester: Az útépítésekre vonatkozó helyszíneket a közgyűlés határozza meg.
A tehermentesítő út állami fenntartásban van és a Magyar Közút Zrt-hez tartozik. Ebben nincs
kompetenciájuk. Elmondta már sokszor. A tehermentesítő út a közúthálózat része, így minden
beruházást, fejlesztést az valósít meg. Attól befelé hozzájuk tartozik a város belső
közúthálózata. A járda- és útfelújítások több fronton mennek a bizottság és közgyűlés felé.
Például a közbeszerzési tervben minden év elején mutatják, milyen felújításokat terveznek. Ha
van kérdése, el lehet menni a Magyar Közút Zrt. Tolna Megyei Igazgatósághoz, mint városi
képviselőnek, és fel lehet tenni.
Rácz Zoltán képviselő: A bicikliútról beszélt, a másikat csak megemlítette.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Ki látta a gazdaságossági
számítást?”

Rácz Zoltán képviselő: Minden bizottsági tagnak feltette a kérdést a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság ülésén, hogy ki látta a gazdaságossági számítását a Paks-Szekszárd
Távhővezetéknek? Kiderült, hogy senki nem látta. A bizottság elnöke olyan mértékű
tájékozatlanságot árult el, ami rettenetes volt. A képviselők közül sem látta senki. Akkor ki
látta?
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Ács Rezső polgármester: Miért kellett volna látniuk? Döntöttek forintról? Nem, majd ha
döntenek, a közgyűlés asztalára kerül.
Rácz Zoltán képviselő: Benne van a költségvetésben.
Ács Rezső polgármester: Nincs benne.


Rácz Zoltán képviselő kérdése dr. Molnár Kata jegyzőhöz arról, hogy törvényt sért-e
polgármester úr, ha szándékosan megsérti az SZMSZ-t?

Rácz Zoltán képviselő: Nemrég levelet írt a polgármesternek az uszodával kapcsolatban,
melyre harminc napon belül kötelesek válaszolni. Mit követ el a polgármester, ha nem válaszol
a levelekre? Erre panaszkodnak más szekszárdiak is.
dr. Molnár Kata jegyző: Ketté kell választania a kérdést, hiszen van az ún. közérdekű adat
igénylés, melyet teljesen más szabályok mentén kell kezelni, mint az ún. képviselői
tájékoztatási kötelezettséget. A hivatal minden esetben tartja a válaszadási határidőt.


Rácz Zoltán képviselő kérdése dr. Molnár Kata jegyzőhöz, miszerint „Van-e joga
félbeszakítani a felszólalót a levezető elnöknek az utolsó mondat közepén?”

Rácz Zoltán képviselő: Joga van-e félbeszakítani a felszólalót a levezető elnöknek az utolsó
mondata közepén és elvenni tőle a szót?
dr. Molnár Kata jegyző: Az SZMSZ markánsan tartalmazza az ülésvezetés körébe tartozó
rendfenntartási intézkedések körét. A polgármesternek nem csak jogosultsága, hanem
kötelezettsége is a rendfenntartás érdekében rendelkezésére álló intézkedéseket megtenni,
ezek között fokozatosság van. Figyelmeztetés után felszólítás az SZMSZ szabályainak
betartására, majd megvonhatja a szót és végül kiutasíthatja a teremből a képviselőt, ha
ismételt rendzavarás történik. Bizonyos esetekben rendbírság kiszabására is lehetőség van. Az
SZMSZ külön is kitér az időhatárt túllépő képviselő esetében a szó megvonására. Egy másik
részben tartalmaz az SZMSZ a polgármester számára egy olyan lehetőséget, amely alapján a
napirend tárgyára tekintettel - kiemelve a költségvetés tárgyalását - engedélyezheti az
időhatár-túllépést. A képviselő- ha azt észleli, hogy a polgármester nem tartotta be az SZMSZ
szabályait- akkor korlátozás nélkül kérhet ügyrendi hozzászólást és hangot adhat kifogásának.
Ács Rezső polgármester: Annyit hadd mondjon el, hogy az időkereteket rugalmasan szokta
kezelni. A teremben rendet kell tartania.


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez arról, hogy a közvilágítás
korszerűsítésekor leszerelt régi lámpatestekkel mi történt?

Zaják Rita képviselő: Mi történt a közvilágítás korszerűsítésekor leszerelt régi lámpatestekkel?
Ács Rezső polgármester: A LED-es lámpatestek felszerelését megelőzően leszereltek 4300
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darab lámpatestet, a teljesen korszerűtlenek megsemmisítésre kerültek, a használható
lámpák közül többet felszereltek a zártkerti területekre, illetve a Sárköz utcába. Megkerestek
kisebb településeket is, a lámpatesteket megvételre ajánlották, de erre nem volt igény. A
lámpák az Ipari Parkban kerültek tárolásra. Az Ipari Park felújítása miatt el kellett költöztetni
onnan a maradék hétszáz darab lámpatestet. Ezeket a KT-Dinamic Kft. részére átadták, hogy
szereljék szét és hasznosítsák az anyagokat.


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a szemétszállítással
kapcsolatban.

Zaják Rita képviselő: Egyetért-e azzal polgármester úr, hogy a zöldhulladékok tekintetében
így módosult a szemétszállítás? Ahhoz képest, hogy néhány éve még egy nagy közös városi
komposztálóról beszéltek, cserélhető ládákról beszéltek. Ehhez képest április nyolcadikán
visznek először zöldhulladékot fél köbméter mennyiségben. Havonta fogják szállítani a
zöldhulladékot, 400,-Ft-ért lebomló műanyag zsákot lehet venni. Először a szelektív hulladék
esetében, most a zöldhulladék szállításnál lépnek vissza kettőt. Ez fájdalmas. Ő
környezettudatosan él évek óta, de mi van azokkal, akiknek most kezd fontossá válni? Mit
lehet ez ügyben tenni?
Ács Rezső polgármester: Ők is látják a problémákat. A szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatban elmondja, hogy amikor a cikói hulladékkezelési társulás pályázott a
gyűjtőedényekre, akkor kettőt kértek, egy papír és egy petpalackos műanyag hulladékos
gyűjtőedényt. A régióba tartozó másik nagy közszolgáltató csak egy edényt kért. 2017. április
1-től az Alisca Terra Kft-nek megszűnt a megfelelőségi tanúsítványa, csatlakozniuk kellett a
rendszerhez. Ebben a rendszerben a pécsiekhez hasonlóan egy hulladékgyűjtő edénybe
gyűjtik a szelektív hulladékot. Hosszú munka volt abban, hogy a szekszárdiakat a szigetre
szoktassák, majd a házhoz menő hulladékgyűjtésre. A szekszárdiak műanyag zsákokban rakták
ki a zöldhulladékot, melyet aztán nem tudtak darálni. Találtak megoldást, lebomló zsákban
szállítják a zöldhulladékot. Valóban arról volt szó, hogy nyolc zsák áll rendelkezésre és április
8. lesz az első gyűjtési időpont. Megmondta, hogy ezt nem lehet így csinálni, hiszen
alkalmazkodni kell az időjárási körülményekhez, jövő héten már indulnak a metszések. Ezen a
környéken szinte mindenkinek van szőlője, földje, szükség van a folyamatos zöldhulladék
szállításra. Más kérdés az, hogy mennyiségi korlátot szabtak a zöldhulladéknak, mert voltak,
akik hét-nyolc köbméternyi kukoricaszárat raktak ki például. Ha pedig elfogynak a zsákok,
pótolni fogják.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 12 óra 25
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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