Szám: IV/B/95-10/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. október 26-án
(csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Gombás Viktória, Kővári László,
Ferencz Zoltán, Gyurkovics János, Kerekes László, dr. Tóth Gyula, dr. Mezei László, dr. Máté
István képviselő.
Távol maradtak:

Ács Rezső polgármester,
Pap Máté képviselő,
Rácz Zoltán képviselő,
Szabó Balázs képviselő.

Összesen: 10 fő
Ülés közben érkezett:

Zaják Rita képviselő.

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Máté Péter tanácsos,
Smolek Erika kodifikátor,
Kiss Eszter kommunikációs referens,
Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívottak:

Tóthi Jánosné CK vezető-helyettes,
dr. Tollár Tibor korábbi képviselő.

dr. Haag Éva alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 10 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
dr. Haag Éva alpolgármester: Bejelenti, hogy Ács Rezső polgármester a Modern Városok
Program kapcsán egyeztetésen vesz részt Budapesten, ezért az ülést távollétében ő vezeti.
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dr. Molnár Kata jegyző: Három új napirendi pontot javasol felvenni a nyilvános ülés
napirendjeként, az első kettő javaslat anyagát a pótanyagban kiküldték, egy pedig az ülésen
kerül kiosztásra. Javasolja felvenni a „Javaslat a 6. számú vegyes fogorvosi körzet rendelési
idejének módosítására” című, 270. számú közgyűlési előterjesztést, valamint a „Szekszárdi
Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének kérelme” című, 271. számú előterjesztést, továbbá a
272. számú, „Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ pályázatainak a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Kft. részére átadására” címűt, mely az ülésen kerül kiosztásra. Az
utóbbi előterjesztés tárgyalására a Magyar Államkincstárral történt egyeztetések kapcsán van
szükség.
dr. Haag Éva alpolgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e a „Kérdések,
interpellációk” napirendi ponthoz bejelenteni valójuk? Megállapítja, hogy nincs.
Javasolja a 12. napirendi pont – „Javaslat a Szekszárd, Széchenyi u.18. szám alatti mélygarázs
üzemeltetésére” című előterjesztés napirendről történő levételét.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a 270. számú előterjesztés napirendre történő
felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a 271. számú előterjesztés napirendre történő
felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a 272. számú előterjesztés napirendre történő
felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadását, melyet a
közgyűlés- melynek létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadását, melyet a
közgyűlés- melynek létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az
alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a taxiállomás igénybevételének rendjéről szóló
15/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelemről szóló
12/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (I. forduló)
(261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a településképet meghatározó reklámok, plakátok
elhelyezéséről (tervezet)
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
5. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal
között együttműködési megállapodás megkötésére
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
6. Településrendezési eszközök 2017/3. sz. részleges módosítása
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
7. Az Állami Számvevőszék jelentése a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellenőrzéséről
(257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
8. Az ipari park fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati ingatlan adásvétele
(260. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
9. Javaslat a Szekszárd, belterület 3946 hrsz-ú ingatlan (volt Gyermekek háza)
önkormányzati tulajdonba vételére
(258. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
10. Hozzájárulás kérése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő,
Szekszárd, Rákóczi u.66. számú lakóingatlan előtt lévő közkifolyó megszüntetéséhez
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
11. Javaslat a Vízműtelep működése során keletkező ülepített vizek Bogyiszlóifőcsatornába való átemelésének működéséről szóló megállapodás elfogadására
(249. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
12. Javaslat a Szekszárd, Szent I. tér 15-17. számú ingatlan önkormányzati tulajdonba
vételére
(268. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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13. Javaslat a MAHIR Cityposter Kft-vel megkötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
14. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető
tisztségviselői teljesítménykövetelményeinek meghatározása
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
15. Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
16. A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának
módosítása
(244. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
17. Javaslat a 3. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására és a feladatellátási szerződés aktualizálására
(252. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
18. Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 azonosítószámú, „Ügyeleti Központ
kialakítása” című pályázat vonatkozásában ingatlan ingyenes használatba vételéről sz.
szerződés jóváhagyására
(263. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
19. Javaslat a TOP-6.3.2-16 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra
pályázat benyújtására
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
20. Javaslat TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek
rehabilitációja” című pályázati felhívására „Szekszárd leromlott városi területének
rehabilitációja” című pályázat benyújtására
(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
21. Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése”
című projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás aláírására
(267. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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22. Szekszárdi Borvidék Nkft. támogatási kérelme
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
23. Beszámoló az átruházott hatáskörben
határozatokról (2017. III. negyedév)
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

hozott

bizottsági és

polgármesteri

24. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(266. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
25. Javaslat a 6. számú vegyes fogorvosi körzet rendelési idejének módosítására
(270. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
26. Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének kérelme
(271. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
27. Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ pályázatainak a Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Kft. részére átadásra
(272. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Zárt ülés:
28. A Szekszárd, belterület 4635 hrsz-ú ingatlan (Alkotmány u. 23/A.) hasznosítása
(269. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
29. Javaslat Szabadságért Szekszárd kitüntető cím adományozására
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
30. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(242. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
31. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(247.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a taxiállomás igénybevételének rendjéről szóló
15/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott
és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
34/2017. (XI.2.) önkormányzati rendelete a taxiállomás
igénybevételének rendjéről szóló 15/2004. (VI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelemről szóló
12/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (I. forduló)
(261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatnak egy „B” verzióját
szeretné megfogalmazni, miszerint a közgyűlés dönthet úgy is, hogy nem kívánja módosítani
a rendeletet.
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Azzal a kiegészítéssel tette ezt, hogy a bizottság
megfelelőnek tartja a rendeletet, nincs módosítási javaslata.
Kérdés nem hangzott el. Az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Szeretné a közgyűlés figyelmét a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
egyik tagjának a javaslatára felhívni, miszerint a kulturált viselkedés magában hordoz olyan
sajátosságokat, hogy túlszabályoznak bizonyos dolgokat. Bizonyos viselkedési formákat
jogszabállyal sem lehet megváltoztatni, ettől óvja a közgyűlést is a bizottság egyik tagja.
Részben rá kell bízni az állampolgárok viselkedési kultúrájára azt, hogy vasárnap délután
láncfűrésszel érdemes-e fát kivágni.
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További hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester lezárja a vitaszakaszt.
dr. Haag Éva alpolgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslata egybeesik a jegyző
asszony által javasolt „B” határozati javaslattal, miszerint nem szükséges a rendelet
módosítása, tehát ezt teszi fel szavazásra.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
242/2017. (X.26.) határozata
a zajvédelemről szóló 12/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
nem kívánja módosítani a zajrendeletről szóló 12/2011. (III. 9.)
önkormányzati rendeletet.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a településképet meghatározó reklámok, plakátok
elhelyezéséről (tervezet)
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző: Kiegészítésképpen elmondja, hogy a rendelettervezet elkészítését egy
széleskörű egyeztetés előzte meg hivatalon belül és kívül is, ugyanis a kormányhivataltól is
kértek szakmai segítséget annak érdekében, hogy tökéletes legyen az előterjesztés. A
jogszabály, ami felhatalmazást ad a rendelet elkészítésére, viszonylag szűk határidőt szabott
az önkormányzatoknak. Szeptember végén jelent meg a Magyar Közlönyben a felhatalmazó
rendelkezés és október elseje lett volna az elfogadás határideje. Ezt természetesen nem
tudták kellőképpen előkészíteni, a fogalmak tisztázását és a szabályok értelmezését kellett
megtenniük. Tegnap este érkezett meg a Kormányhivatal válasza és egyben a segítsége, mely
alapján pontosították a rendeletet, mely kiosztásra került az ülésen. A képviselőknek nyilván
nem volt alkalma ezt átnézni, ezért elmondja, hogy csak néhány pontosítás szerepel benne,
főleg jogszabályszerkesztési módosításról van szó, melyet ismertet. Egy érdemi pontosítás van
a rendelet 5. § (6) bekezdésében, az eredeti rendelet-tervezetben az szerepelt, hogy a
közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felületén közzé tehető reklám, a központi
jogszabály viszont legfeljebb a kétharmadára ad felhatalmazást. További érdemi pontosítás
történt a 12.§ (4) bekezdésében „igazolás megküldésével” helyett a központi jogszabály
„hatósági határozat útján” szövegrész lép. A felhatalmazó rendelkezés szerint számszerűsíteni
kell a kiadható engedélyek számát, tehát hogy hány reklámhordozó helyezhető el a város
területén, melyről eddig nem volt pontos adatuk. Az előző héten a közterület-felügyelő
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kollégák végigjárták a várost és 842 darab fotót készítettek, melynek a beazonosítása és
feldolgozása még folyamatban van. A rendeletben még egy kalkulált számot jeleztek, de
tekintettel az előbb elmondottakra javasolja 1000 darabra felemelni ezt a számot. Jelzi, hogy
december végéig el kell fogadnia a közgyűlésnek a településképi rendeletet a településképi
kézikönyvhöz kapcsolódóan. A most elfogadásra kerülő rendelet várhatóan két hónapig lesz
hatályos és be fog épülni a településképi rendeletbe.
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
dr. Haag Éva alpolgármester: Az ülésen kiosztott rendelet-tervezetet javasolja elfogadásra.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében
elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
35/2017. (IX.2.) önkormányzati rendelete a településképet
meghatározó reklámok, plakátok elhelyezéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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.
Kérdés nem hangzott el. Az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Szeretné megköszönni Ritter Eszternek a
témában végzett munkáját.
További hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester lezárja a vitaszakaszt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
243/2017. (X.26.) határozata
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
1.
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát, annak
keretében az Intézkedési Terv alábbiakkal történő kiegészítését
elfogadja:
az autizmussal élők részére nappali intézmény
létrehozását, valamint fogyatékossággal élő felnőttek számára
önálló életvitelre/ részben önálló életvitelre történő felkészülést
segítő lakás kialakítása;
idősek részére apartmanos lakrészekben bentlakásos
ellátást biztosító idősvédelmi intézmény kialakítását, 65 év
feletti időseknek a munkaerőpiacra való visszatérését célzó
programokban való részvétel;
óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése;
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése;
oktatási intézmények energetikai korszerűsítése,
társadalmi együttműködés erősítését célzó helyi
programok végrehajtása;
leromlott városi területek rehabilitációja.
A nyári gyermekétkeztetési pályázaton való részvétel,
mint már nem pályázati keretben megvalósuló ellátás, az
Intézkedési Tervből törlésre kerül.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott Programot juttassa
el a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum tagjainak.
Határidő: 2017. november 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.
megállapítja, hogy a következő felülvizsgálat időpontja:
2018. június 27.
Határidő: 2018. június 27.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
5. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil
Kerekasztal között együttműködési megállapodás megkötésére
(245. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző: Szerepelt már a kérdés napirenden, akkor még nem tudott
kompromisszumra jutni az önkormányzat a kerekasztallal a megállapodás vonatkozásában.
Azóta jelentős módosításokat tettek, melyeket mindkét fél elfogadott.
dr. Haag Éva alpolgármester: Kérdezi a Civil Kerekasztal képviselőjét, van-e kiegészíteni valója
az előterjesztéshez?
Tóthi Jánosné Szekszárdi Civil Kerekasztal elnök-helyettese: Köszöni az önkormányzat és a
Civil Kerekasztal közötti együttműködés létrejöttét.
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztést. Az ülésen Ferenc Vilmos elnök nem kért kiegészítést az
együttműködési megállapodás tartalmával kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
244/2017. (X.26.) határozata
az Önkormányzat és a Szekszárdi Civil Kerekasztal közötti
együttműködési megállapodás megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Szekszárdi Civil Kerekasztal között kötendő, jelen előterjesztés
mellékletét képező együttműködési megállapodást az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja;
2.
felhívja polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét
képezi.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző
6. Településrendezési eszközök 2017/3. sz. részleges módosítása
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
245/2017. (X.26.) határozata
a településrendezési eszközök 2017/3. sz. részleges
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési terv 2017/3. sz. részleges módosításának
programját megtárgyalta, és a szekszárdi 0335/41.
hrsz-ú
külterületi ingatlan
a)
fejlesztéssel érintett területrészét különleges beépítésre
nem szánt területbe kívánja átsorolni;
b)
területét nem nyilvánítja kiemelt fejlesztési területté;
c)
felhatalmazza Ács Rezső polgármestert, hogy a
kérelmezővel kösse meg a tervezési finanszírozási szerződést.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

7. Az Állami Számvevőszék jelentése a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
ellenőrzéséről
(257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: 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.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
246/2017. (X.26.) határozata
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a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos ÁSZ
ellenőrzésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
megismerte az Állami Számvevőszéknek a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás megszervezésének, ellátásának 2013. január 1től 2015. december 31-ig terjedő időszakára irányuló
ellenőrzéséről készített jelentést, és a jelentésnek az ellátásért
felelős önkormányzatokra, így Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatára vonatkozó megállapításait tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Ács Rezső polgármester

8. Az ipari park fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati ingatlan adásvétele
(260. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
247/2017. (X.26.) határozata
az ipari park fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati út
adásvételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
1.
a Modern Városok Program keretében megvalósuló új
ipari park egységes szerkezetének kialakítása érdekében
előzetesen hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő
Szekszárd, külterület 0258/11 helyrajzi számon nyilvántartott,
kivett út megnevezésű, 1102 m2 alapterületű ingatlan NIPÜF Zrt.
részére történő értékesítéséhez.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy készíttessen
ingatlanforgalmi értékbecslést a vételár meghatározása
érdekében.
Határidő: 2017. november 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.
felhívja a polgármestert, hogy az ingatlanforgalmi
értékbecslésben
meghatározott
forgalmi
érték
figyelembevételével – amennyiben szükséges – kössön
előszerződést a NIPÜF Zrt-vel.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy amennyiben az
adásvétel tárgyát képező út elveszti közút jellegét,
kezdeményezze a közlekedési hatóságnál annak átminősítését
magánúttá, továbbá intézkedjen az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
önkormányzati rendelet legközelebbi módosításakor a fenti
vagyontárgy forgalomképessé minősítéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
5.
felhívja a polgármestert, hogy a magánúttá történő
átminősítést követően a NIPÜF Zrt-vel kösse meg a végleges
adásvételi szerződést.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester

9. Javaslat a Szekszárd, belterület 3946 hrsz-ú ingatlan (volt Gyermekek háza)
önkormányzati tulajdonba vételére
(258. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
248/2017. (X.26.) határozata
a Szekszárd, 3946 hrsz-ú (volt Gyermekek Háza) ingatlan
önkormányzati tulajdonba vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata - a rendezetlen városkép megszüntetése
érdekében - nyilvánítsa ki szándékát az Isteni Megváltóról
Nevezett Nővérek Kongregációja – Magyar Tartomány
tulajdonában lévő Szekszárd, belterület 3946 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott, kivett iskola megnevezésű, 2184 m2 alapterületű
ingatlan (természetben Szekszárd, Bajcsy Zs. u. 8.)
önkormányzati tulajdonba vételére, az ingatlanforgalmi
értékbecslésben megállapított nettó 35.000.000.- Ft értéken;
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert, hogy az önkormányzati
tulajdonba vétellel kapcsolatban folytasson tárgyalásokat az
ingatlan tulajdonosával, és tegye meg a szükséges
nyilatkozatokat, annak figyelembevételével, hogy az adásvétel
pénzügyi rendezésére a 2018-as költségvetési évben kerül sor.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a polgármestert, hogy a végleges adásvételi
szerződést terjessze jóváhagyásra a közgyűlés elé.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
10. Hozzájárulás kérése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában
lévő, Szekszárd, Rákóczi u.66. számú lakóingatlan előtt lévő közkifolyó
megszüntetéséhez
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
249/2017. (X.26.) határozata
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 7100 Szekszárd,
Rákóczi u.66. számú lakóingatlan előtt lévő közterületi
vízvételi hely megszüntetéséhez
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul a Szekszárd, Rákóczi utca 66. számú
lakóingatlan előtt található használaton kívüli közterületi
vízvételi hely megszüntetéséhez,
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen a
vízvételi hely – E.R.Ö.V. Zrt. által történő – leszereléséről,
Határidő: 2017. november 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet következő módosításakor terjesszen be a Közgyűlés elé
módosító javaslatot arra vonatkozóan, hogy a 2. számú
mellékletben felsorolt, a polgármesterre átruházott közgyűlési
feladat- és hatásköröket a közterületi vízvételi helyek, és a
közterületi
tűzcsapok
megszüntetésére,
áthelyezésére
vonatkozóan bővítse ki.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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11. Javaslat a Vízműtelep működése során keletkező ülepített vizek Bogyiszlóifőcsatornába való átemelésének működéséről szóló megállapodás elfogadására
(249. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
250/2017. (X.26.) határozata
a Vízműtelep működése során keletkező ülepített vizek
Bogyiszlói–főcsatornába való átemelésének működéséről
szóló megállapodás elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal és az Egyesült
Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.-vel kötendő
háromoldalú megállapodást az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja;
2.

felhívja a polgármestert a megállapodás aláírására.

Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét
képezi.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

12. Javaslat a Szekszárd, Szent I. tér 15-17. számú ingatlan önkormányzati tulajdonba
vételére
(268. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: A Modern Városok Program keretében az „E” épületben
szeretnék a szállodaprojektet megvalósítani, ehhez szükség van erre a döntésre.
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Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
251/2017. (X.26.) határozata
a Szekszárd, Szent István tér 15-17. számú ingatlan
önkormányzati tulajdonba vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
támogatja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Modern Városok Program megvalósításához
kapcsolódó minőségi szálláshelyek bővítése érdekében
kezdeményezze a Magyar Állam tulajdonában, és a Pécsi
Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő Szekszárd,
belterület 3953 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett főiskola
„E” épület megnevezésű, 3490 m2 alapterületű ingatlan
(természetben Szekszárd, Szent István tér 15-17.) önkormányzati
tulajdonba vételét;
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert, hogy az önkormányzati
tulajdonba vétellel kapcsolatban folytasson tárgyalásokat az
ingatlan vagyonkezelőjével, és tegye meg a szükséges
nyilatkozatokat;
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a polgármestert, hogy az adásvétel jóváhagyása
érdekében tájékoztassa a közgyűlést a tárgyalások
eredményéről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
13. Javaslat a MAHIR Cityposter Kft-vel megkötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
252/2017. (X.26.) határozata
a MAHIR Cityposter Kft-vel kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a MAHIR Cityposter Kft.-vel 2008. március 3. napján
megkötött együttműködési megállapodást az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja;
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja
a
polgármestert
az
megállapodás módosításának aláírására;

együttműködési

Határidő: 2017. november 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhatalmazza a polgármestert, hogy – amennyiben a
MAHIR Cityposter Kft.-vel megkötött együttműködési
megállapodás módosítása meghiúsul – az együttműködési
megállapodást hathónapos felmondási határidővel felmondja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

14. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető
tisztségviselői teljesítménykövetelményeinek meghatározása
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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dr. Haag Éva alpolgármester: Korábban a közgyűlés már döntött a gazdasági társaságok
vezetőinek illetményéről, ez az előterjesztés a következő lépés a vezetői díjazással
kapcsolatban. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
253/2017. (X.26.) határozata
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társaságok vezető tisztségviselői
teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője, Bálint Zoltán
részére az alábbi 2017. negyedik negyedévére vonatkozó
teljesítménykövetelményeket és 2017. üzleti évre vonatkozó
prémiumfeltételeket határozza meg:
a negyedik negyedévben az előző év azonos időszaka
eredményének elérése,
a közgyűlés által elfogadott üzleti terv szerinti adózás előtti
eredmény elérése,
a közgyűlés által elfogadott üzleti terv szerinti árbevétel
elérése,
a kintlévőségek csökkentése,
új piaci lehetőségek felkutatása, realizálása, szükség esetén
ennek érdekében javaslattétel a tulajdonos felé a tevékenységi kör
bővítésére,
saját tőke szinten tartása, emelése;
a prémium összege: az ügyvezető havi rendszeres javadalmazása 0,56-szorosa közötti összeg;
2.
a Szekszárdi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője, Csukle Tibor
részére az alábbi 2017. negyedik negyedévére vonatkozó
teljesítménykövetelményeket és 2017. üzleti évre vonatkozó
prémiumfeltételeket határozza meg:
a negyedik negyedévben az előző év azonos időszaka
eredményének elérése,
a közgyűlés által elfogadott üzleti terv szerinti adózás előtti
eredmény elérése,
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a közgyűlés által elfogadott üzleti terv szerinti árbevétel
elérése,
a kintlévőségek csökkentése,
új piaci lehetőségek felkutatása, realizálása, szükség esetén
ennek érdekében javaslattétel a tulajdonos felé a tevékenységi kör
bővítésére,
saját tőke szinten tartása, emelése.
a prémium összege: az ügyvezető havi rendszeres javadalmazása 0,56-szorosa közötti összeg;
3.
a Szekszárdi Diákétkeztetési kft. ügyvezetője, Bay Attila
részére az alábbi 2017. negyedik negyedévére vonatkozó
teljesítménykövetelményeket és 2017. üzleti évre vonatkozó
prémiumfeltételeket határozza meg:
a negyedik negyedévben az előző év azonos időszaka
eredményének elérése,
a közgyűlés által elfogadott üzleti terv szerinti adózás előtti
eredmény elérése,
a közgyűlés által elfogadott üzleti terv szerinti árbevétel
elérése,
a kintlévőségek csökkentése,
2016. év végi 180 napon túli kötelezettségek 50 %-os
csökkentése,
hatósági ellenőrzéseken való szabályszerűségi megfelelés,
új piaci lehetőségek felkutatása, realizálása, szükség esetén
ennek érdekében javaslattétel a tulajdonos felé a tevékenységi kör
bővítésére,
saját tőke szinten tartása, emelése;
a prémium összege: az ügyvezető havi rendszeres javadalmazása 0,56-szorosa közötti összeg;
4.
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit kft.
ügyvezetője, Csillag Balázs részére az alábbi 2017. negyedik
negyedévére vonatkozó teljesítménykövetelményeket és 2017. üzleti
évre vonatkozó prémiumfeltételeket határozza meg:
kintlévőségek csökkentése,
sportegyesületi tevékenység, utánpótlás bázis számszerű és
minőségi fejlesztése,
saját tőke szinten tartása, emelése;
a prémium összege: az ügyvezető havi rendszeres javadalmazása 0,56-szorosa közötti összeg;
5.
a Szekszárdi Városfejlesztési kft. ügyvezetője, Kerekes László
részére az alábbi 2017. negyedik negyedévére vonatkozó
teljesítménykövetelményeket és 2017. üzleti évre vonatkozó
prémiumfeltételeket határozza meg:
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a negyedik negyedévben az előző év azonos időszaka
eredményének elérése,
kintlévőségek csökkentése,
saját tőke szinten tartása, emelése;
a prémium összege: az ügyvezető havi rendszeres javadalmazása 0,56-szorosa közötti összeg;
6.
a Caminus kft. ügyvezetője, Huszár Tibor részére – azzal a
feltétellel, hogy a közgyűlés 240/2017. (IX.29.) határozata alapján a
társaság saját üzletrészének Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére átadása a cégnyilvántartásban átvezetésre
kerül - az alábbi 2017. negyedik negyedévére vonatkozó
teljesítménykövetelményeket és 2017. üzleti évre vonatkozó
prémiumfeltételeket határozza meg:
a negyedik negyedévben az előző év azonos időszaka
eredményének elérése,
kintlévőségek csökkentése,
saját tőke szinten tartása, emelése.;
a prémium összege: az ügyvezető havi rendszeres javadalmazása 0,56-szorosa közötti összeg;
7.
a Szekszárdi Közművelődés Szolgáltató kft. ügyvezetője, Zsikó
Zoltán részére az alábbi 2017. negyedik negyedévére vonatkozó
teljesítménykövetelményeket és 2017. üzleti évre vonatkozó
prémiumfeltételeket határozza meg:
a negyedik negyedévben a Babits Mihály Kulturális Központ
2016. év azonos időszakában szervezett rendezvényei számához
képest a szabadtéri és a közösségi színtereken tartott rendezvények
számának növelése,
a közösségi színterek nyitvatartási idejének bővítése (az
intézmény megszűnését közvetlenül megelőző időszakban
meghatározott nyitvatartási időhöz képest)
komplex kulturális szolgáltatási csomag kidolgozása és
nyújtása az adventi időszakban,
saját tőke szinten tartása, emelése.;
a prémium összege: az ügyvezető havi rendszeres javadalmazása 0,56-szorosa közötti összeg;
8.
a javadalmazási szabályzat 5.§ (4) bekezdése második
mondatát az alábbiak szerint módosítja: „A prémium mértéke
legfeljebb a Vezető tisztségviselő vagy Vezető állású munkavállaló havi
összes rendszeres javadalmazása éves összegének 50 %-a.”
9.
a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
vezető tisztségviselői számára előírt teljesítménykövetelmények,
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prémiumfeltételek
megvalósulása
tárgyában
a
vezető
tisztségviselőnek - a javadalmazási szabályzat szerint csatolt és okirati
bizonyítékokkal is alátámasztott - önértékelése alapján a felügyelő
bizottság előzetes véleményének figyelembevételével a polgármester
előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés az értékelést a
társaság éves beszámolójáról szóló döntéssel egyidejűleg végzi;
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: 1.-7. pont szerinti ügyvezetők az önértékelésért,
véleményezésért: 1.-7. pont szerinti gazdasági társaságok
Felügyelő Bizottságai
Ács Rezső polgármester
10.
a közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kérjen tájékoztatást
a társaságok vezető tisztségviselőitől a vezető állású munkavállalókra
- 2017. évre megállapított teljesítménykövetelményekről,
prémiumfeltételekről.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester

15. Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
254/2017. (X.26.) 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 által 2018-ra
meghatározni kívánt általános iskolai felvételi körzeteket
elfogadja;
Határidő:

2017. október 26.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot és a hátrányos
helyzetű, általános iskolába járó, szekszárdi lakóhellyel
rendelkező gyermekek létszámát küldje meg a Tolna Megyei
Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala vezetőjének.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
dr. Molnár Kata jegyző

16. A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító
okiratának módosítása
(244. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
255/2017. (X.26.) határozata
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes ÓvodaBölcsőde alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes ÓvodaBölcsőde alapító okiratának az intézményt fenntartó SzekszárdSzedres-Medina Óvodafenntartó Társulás által tervezett
módosításával a határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti
tartalommal és formában egyetért.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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17. Javaslat a 3. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására és a
feladat-ellátási szerződés aktualizálására
(252. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
256/2017. (X.26.) határozata
a 3. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosításáról
és a feladat-ellátási szerződés aktualizálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
A MEDI-PAPP Kft. képviseletében, Dr. Papp Zoltánnal, az
5. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosával kötendő háziorvosi
szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2.
felhívja a polgármester a feladat-ellátási szerződés
aláírására.
A feladat-ellátási szerződés a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2017. november 5.
Ács Rezső polgármester

18. Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 azonosítószámú, „Ügyeleti Központ
kialakítása” című pályázat vonatkozásában ingatlan ingyenes használatba
vételéről sz. szerződés jóváhagyására
(263. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
dr. Haag Éva alpolgármester: Főigazgató Asszonnyal egyeztetve módosító javaslata, hogy a
határozati javaslat 2. pontja kerüljön kiegészítésre az alábbiak szerint: „Felhívja a
polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés vonatkozásában szükséges tárgyalások
lefolytatására, valamint az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára és az ingatlan ingyenes
használatba vételi szerződés aláírására.”
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
257/2017. (X.26.) határozata
a „TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása”
c. pályázat vonatkozásában ingatlan ingyenes használatba
vételéről szóló szerződés jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003
„Ügyeleti központ kialakítása” című pályázat megvalósítása
érdekében szerződést köt a Tolna Megyei Kormányhivatallal,
mint a Szekszárd, Ybl Miklós utca 1. szám alatt található, 1769/2
helyrajzi számú ingatlan vagyonkezelőjével az ingatlan ingyenes
használatba vételéről;
2.
felhívja a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés
vonatkozásában szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára és az ingatlan
ingyenes használatba vételéről szóló szerződés aláírására.
Határidő: 2017. november 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
19. Javaslat a TOP-6.3.2-16 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati
felhívásra pályázat benyújtására
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
dr. Haag Éva alpolgármester: Fórumon, online kérdőíven, sőt közvetlenül is megkeresett
intézményeket az igényfelmérést készítő cég. Az előterjesztés első körben a pályázat
benyújtására vonatkozik.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
258/2017. (X.26.) határozata
a TOP-6.3.2-16 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című
pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1.
jóváhagyja a TOP-6.3.2-16 kódszámú, „Zöld város
kialakítása” című pályázati felhívásra pályázat benyújtását.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: Ács Rezső
2.
felhívja a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

20. Javaslat TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi
területeinek rehabilitációja” című pályázati felhívására „Szekszárd leromlott
városi területének rehabilitációja” című pályázat benyújtására
(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
259/2017. (X.26.) határozata
a TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott
városi területeinek rehabilitációja” című pályázati felhívásra
„Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című
pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
dönt a TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok
leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívás
alapján a „Szekszárd leromlott városi területének
rehabilitációja” című pályázat benyújtásáról;
2.
felhívja a polgármestert a projektet érintő tárgyalások
lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
Ács Rezső polgármester

21. Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai
fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás
aláírására
(267. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
260/2017. (X.26.) határozata
a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Sió
turisztikai fejlesztése
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című projekt megvalósítására irányuló konzorciumi
megállapodás aláírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felhatalmazza a polgármestert a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú pályázat elválaszthatatlan mellékletét képező,
támogatásban részesített projekt megvalósítására irányuló
konzorciumi megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ács Rezső polgármester

22. Szekszárdi Borvidék Nkft. támogatási kérelme
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság korábban tárgyalta az előterjesztést. Annyit
kiegészítésképpen elmond, hogy tulajdonképpen a gazdasági társaságban keletkezett tagdíjról
van szó, amit támogatási formában fizetnek a tagok. A kistérségi társulási részvétel megszűnt
a kft-ben, ezt átvette a város. Megnőtt a részarány és a pénzügyi hozzájárulás mértéke is. A
bizottsági keret kevés ahhoz, hogy ekkora összeget kifizessenek. A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság javaslata az, hogy a Közgyűlés biztosítsa az összeget.
Zaják Rita képviselő megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
dr. Haag Éva alpolgármester: A határozati javaslat kipontozott részére javasolja az 1.300.000,Ft-ot megszavazni.
Kővári László bizottsági elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy november 14-én lesz a kft-nek
taggyűlése és a borcéhnek is, a város és borászok együttműködése újra tárgyalásra kerül.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
261/2017. (X.26.) határozata
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
28
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1.
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. részére piackutatási
és városmarketing tevékenység színvonalas megvalósításához
1.300.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetési
rendeletének
„Államháztartáson
kívüli
szervezetek, egyesületek támogatása” kerete terhére;
Határidő:
Felelős:

2017.október 26.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri
megállapodás elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

Hivatalt

a

támogatási

2017.november 5.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. november 10.
Ács Rezső polgármester

23. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2017. III. negyedév)
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
262/2017. (X.26.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2017. július 1. – 2017.
szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági és
polgármesteri határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
24. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekről
(266. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Átadja a szót dr. Tóth Gyula képviselőnek.
dr. Tóth Gyula képviselő: Szeretné köszönteni korábbi képviselőtársukat, dr. Tollár Tibort, aki
1998-2000 között a frakciójuk tagja, később a megyei közgyűlés alelnöke volt. Egy éve az
október 23-i ünnepségen is díjazott volt. A mostani meghívásnak az apropója, hogy 65 éven át
kifejtett szakmai tevékenysége elismeréseként az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
szenátusa vas oklevelet adományozott neki, melyhez szívből gratulálnak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
263/2017. (X.26.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a 147/2017. (VI.22.), a 154/2017. (VI.22.), a 159160/2017. (VI.22.), 167-169/2017. (VI.22.), a 183/2017 (VI.22.),
a 194/2017. (IX.29.), a 200-205/2017. (IX.29.), a 207-212/2017.
(IX.29.), a 214/2017. (IX.29.), a 216-221/2017. (IX.29.), a 223224/2017. (IX.29.), a 226/2017. (IX.29.), a 228-234/2017. (IX.29.),
a 239-241/2017. (IX.29.) számú határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolót.
Határidő: 2017. október 26.
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Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

25. Javaslat a 6. számú vegyes fogorvosi körzet rendelési idejének módosítására
(270. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
264/2017. (X.26.) határozata
a 6. számú vegyes fogorvosi körzet rendelési idejének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul a 6. számú vegyes fogorvosi körzet rendelési
idejének módosításához, és erre tekintettel a Keller Fogorvosi Btvel megkötött fogászati szolgálat ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés 3. számú módosítását az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
módosításának az aláírására.
A feladat-ellátási szerződés 3. számú módosítása a határozat
mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2017. november 5.
Ács Rezső polgármester

26. Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének kérelme
(271. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kerekes László két helyen tölt be ügyvezetői pozíciót, de
jogszabály alapján munkájáért csak egy helyről kap térítést. Azt kérte, hogy a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft-től kapja november 1-jétől a munkabérét. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság javaslatának 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.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
265/2017. (X.26.) határozata
a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetője
javadalmazási kérelmének elbírálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 172/2017. (VI.22.) határozatának 1. pontját - Kerekes
László ügyvezető javadalmazását érintően - 2017. november 1.
napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
„Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
ügyvezető részére 700.000,-Ft;”
„Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.
ügyvezető részére 0,- Ft;”
2.
felhívja a polgármestert
módosításának aláírására.

a

Kerekes

László

Kerekes

László

munkaszerződések

Határidő: 2017. november 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester

27. Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ pályázatainak a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Kft. részére átadásra
(272. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az előterjesztés kiosztására nem
tudott sor kerülni az idő rövidsége miatt, de kéri a közgyűlést, hogy hozzon határozatot az
ügyben. A közgyűlés döntött a Babits Mihály Kulturális Központ megszüntetéséről és döntött
a folytatásról is. Felmérték a kötelezettségvállalásokat, többek között a pályázatokat is, erre
vonatkozóan elkészítették az ütemtervet. Megkeresték az irányító hatóságokat a teendők
tisztázása kapcsán, melyre a napokban érkeztek a válaszok. Az a kérésük, hogy külön döntsön
a közgyűlés a pályázatok átadásáról. Az államháztartási törvény szerint költségvetési szerv
jogutódja csak költségvetési szerv lehet. A cég nem lehet tehát jogutódja a Babits Mihály
Kulturális Központnak. Külön határozatban és megállapodásokban kell rendelkezni az
intézményt
megillető jogokról
és
kötelezettségekről.
Van
néhány, főleg
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rendezvényszervezésre írt pályázat, melyek a megvalósítási szakaszban vannak. Annak
érdekében lenne szükség a döntésre, hogy ne kelljen visszafizetni a támogatásokat. Az
önkormányzatnak hozzá kell járulnia, hogy ne rá szálljanak vissza ezek a jogok és
kötelezettségek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
266/2017. (X.26.) határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ pályázatainak a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Kft. részére történő átadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
elrendeli a Babits Mihály Kulturális Központ, a mellékletben
tételesen felsorolt pályázatainak a Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Kft. részére való átadását azzal, hogy a megszűnő
költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott pénzeszközöket a
Társaság átveszi a program megvalósításának, illetve
fenntartásának kötelezettségével. A pályázatok átadásáról az
Intézmény és a Társaság külön megállapodást köt, melyet a
közgyűlés jóváhagy.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester a nyilvános ülést 10
órakor berekeszti.
K. m. f.

dr. Haag Éva
alpolgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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