Szám: IV.56-9/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 28-án
(csütörtökön) 9 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.)
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Tóth
Gyula, dr. Máté István, dr. Mezei László, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán, Kerekes
László, Kővári László, Pap Máté, Rácz Zoltán, Szabó Balázs, Zaják Rita képviselők
Távolmaradását jelezte: Gombás Viktória képviselő
Összesen: 14 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Pál József igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Herr Teréz főépítész,
Máté Péter tanácsos,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Buri Antalné pályázó,
Ágostonné Béres Kornélia pályázó,
dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,
Kálóczi Andrea a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat vezetője,
Ódor János igazgató

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Két előterjesztés felvételére tesz
javaslatot. dr. Áder János köztársasági elnök úr felhívást tett közzé Magyarország települései,
magánszemélyei, vállalkozási számára az „Élő bolygónk” kezdeményezéshez való
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csatlakozásra. Javasolja, a közgyűlésnek, hogy miután klímabarát településként már eddig is
sokat tettek ezen a területen, Szekszárd városa is csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez és
támogassa mindazokat a célokat és programokat, melyek a klímavédelmet és a bolygó jövőjét
szolgálják. Továbbá a zárt ülés napirendjére javasolja felvenni a „Javaslat bérleti szerződés
létesítésére” tárgyú, 151. számú előterjesztést.
Rácz Zoltán képviselő: A 35. napirendi ponthoz szeretne interpellációval élni.
Ács Rezső polgármester: Kéri Rácz képviselő urat ennek kifejtésére.
Rácz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén tárgyalták a civil
szervezetek éves beszámolóját és ehhez egy olyan hozzáfűzni valója lenne, amit se a
kérdések, se a vita keretében nem lehet elmondani. Ezért kéri, hogy az ezzel kapcsolatos
véleményét kifejthesse és előterjessze a közgyűlésen.
Ács Rezső polgármester: Pontosítani kéri, hogy mi az interpelláció címe és kihez intézi.
Rácz Zoltán képviselő: Polgármester úrhoz intézi és a címe: „A civilek tényleg nem
érdemelnek nagyobb figyelmet?”
Rácz Zoltán képviselő: Szeretne az interpellációihoz hozzáfűzni még valamit.
Zaják Rita képviselő asszony: Egy kérdést szeretne intézni polgármester úrhoz.
Kerekes László képviselő: Szintén kérdést szeretne intézni polgármester úrhoz.
Ács Rezső polgármester: Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjére.
A polgármester szavazásra teszi fel a „Csatlakozás az Élő Bolygónk kezdeményezéshez” c.
szóbeli előterjesztés felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma
14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 151. sz. előterjesztés zárt ülés napirendjére történő felvételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND

1.

Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése
(Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégiuma és Általános Iskola - kollégium)
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2

2.

Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi Garay János Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet – Liszt Ferenc Zeneiskola)
(118. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3.

Javaslat óvodafenntartói jogról szóló köznevelési szerződés megkötésére a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal
(133. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(129. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(128. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól I.
forduló (tervezet)
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015.
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről
54/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(148. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

8.

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi
ellátásáról
(127. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

9.

Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő
tevékenységéről
(121. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10.

Javaslat a Szekszárd és Térsége
megállapodásának felülvizsgálatára
(123. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3

Önkormányzati

Szolgálat

Társulás

2014.

(….)
szóló

évi

társulási

11.

Beszámoló a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről
(124. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12.

A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás 1. számú módosítása
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.

Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálatára
(119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2014. évi tapasztalatairól
(130. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.

Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(120. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
(126. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.

Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló
társulási megállapodás módosítására
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.

Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2014.
évi tapasztalatairól
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.

Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

20.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás működésének 2014.
évi tapasztalatairól
(144. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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21.

Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2014. évi
tapasztalatairól
(122. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.

Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai
nyári szünetben
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23.

Javaslat a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
(113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

24.

Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító
okiratának módosítására
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

25.

Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására
(125. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

26.

Döntés köznevelési intézmények jövőbeni működtetéséről
(132. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27.

Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2014. évi beszámolójának és 2015.évi
munkatervének elfogadására
(135. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

28.

Javaslat az egyes önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására
(145. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

29.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel és
településrendezéssel kapcsolatos Partnerségi Egyeztetési Szabályzata jóváhagyására
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

30.

A Kosárlabda Sport Club eredményjelző-, és hangosítási rendszer cseréjére vonatkozó
szerződés módosítása
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

31.

Javaslat a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú „A komplex egészségügyi
alapellátás fejlesztése” című pályázat megvalósítása kapcsán felmerülő járulékos
költségek tisztázására
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(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
32.

Javaslat a volt kényszervágóhíd hasznosítására
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

33.

Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

34.

Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó
pályázaton való részvételre
(150. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

35.

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2014. évi
megvalósulásáról
(tajekoztato1)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

36.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

37.

Csatlakozás az Élő Bolygónk kezdeményezéshez
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

38.

Kérdések, interpellációk:
- Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez az átláthatósági
rendeletről (írásbeli interpelláció)
- Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez a városi
beruházásokról (írásbeli interpelláció)
- Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „A civilek tényleg
nem érdemelnek nagyobb figyelmet?” címmel
- Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez

ZÁRT ÜLÉS:
39.

Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(131. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

40.

Baranyainé dr. Bóvári Klára felmentési kérelme a háziorvosi ügyeleti feladatok
ellátása alól
(136. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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41.

Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata
(149. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

42.

Javaslat bérleti szerződés létesítésére
(151. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1.

Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése
(Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégiuma és Általános Iskola - kollégium)
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Köszönti a pályázót. Kívánja kiegészíteni a pályázatát?
Buri Antalné: Hat éve vezeti a szekszárdi I. Béla gimnázium kollégiumát, egy évig
megbízottként és öt évig kinevezett kollégium vezetőként. Pályázatában az motiválta, hogy
továbbra is erősíthesse a kollégiumnak a jó hírnevét. A gimnáziumi nívónak megfelelően
szeretné a továbbiakban is a pedagógiai vezetést végezni, hiszen most már a gimnáziumi
tanulók vannak többségében a kollégiumban. Kiemeli, hogy az Arany János program
megvalósítása ebben a kollégiumban van egyedül a megyében.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
meghallgatta a pályázót. Nagyon eredményes ciklus van a vezetőnő mögött. Az Arany János
program végre a helyére került és most tölti be igazán küldetését. A Bizottság támogatja a
jelöltet.
Ács Rezső polgármester: Megköszöni az eddigi munkát és a közgyűlés nevében további sok
sikert és jó munkát kíván.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 103/2015.(V.28.) határozata
tagintézmény-vezetői pályázat véleményezéséről (Szekszárdi
I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola kollégium)
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése – mint a köznevelési intézmény működtetője – a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)(4) bekezdéseiben kapott jogával élve a határozat mellékletében
megfogalmazott tartalommal nyilvánítja ki véleményét a
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Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
kollégiumi tagintézménye vezetői megbízására benyújtott
pályázatról, illetve a pályázó megbízásáról.
2.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot és
mellékletét küldje meg a Szekszárdi I. Béla Gimnázium,
Kollégium és Általános Iskola igazgatójának.

2.

Határidő:

2015. május 28.,
a 2. pont tekintetében: 2015. június 5.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi Garay János Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet – Liszt Ferenc
Zeneiskola)
(118. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Köszönti a pályázót. Kívánja kiegészíteni a pályázatát?
Ágostonné Béres Kornélia pályázó: 25 éve dolgozik a szekszárdi Liszt Ferenc
Zeneiskolában. Egész életpályája ehhez az intézményhez kötődik. 2008 óta tagintézmény
vezetőként vezeti az intézmény szakmai munkáját. Nem csak pedagógusként és vezetőként,
hanem zenészként is nagyon sokat fellép, közreműködik a város rendezvényein. Megköszöni
a Humán Bizottságnak, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének és az egész
városnak azt a támogatást, amit a zeneiskolának nyújtott idáig. Reményei szerint a zeneiskola
a további pedagógiai, szakmai munkájával a jövőben is hozzá tud járulni Szekszárd város
kulturális életének színesítéséhez és fejlesztéséhez.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatja a tagintézmény vezető pályázatát és személyét is. Kiegészítésként elmondja, hogy a
nevelő-testület is támogatja a tagintézmény vezető pályázatát.
Ács Rezső polgármester: Megköszöni az eddigi munkát és a közgyűlés nevében további sok
sikert és jó munkát kíván.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 104/2015.(V.28.) határozata
tagintézmény-vezetői pályázat véleményezéséről (Szekszárdi
Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Pedagógiai Intézet – Liszt Ferenc Zeneiskola)
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése – mint a köznevelési intézmény működtetője – a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)(4) bekezdéseiben kapott jogával élve a határozat mellékletében
megfogalmazott tartalommal nyilvánítja ki véleményét a
Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Pedagógiai Intézet Liszt Ferenc Zeneiskolája
tagintézmény-vezetői megbízására benyújtott pályázatról, illetve
a pályázó megbízásáról.
2.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot és
mellékletét küldje meg az intézmény igazgatójának.

3.

Határidő:

2015. május 28.,
a 2. pont tekintetében: 2015. június 5.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat óvodafenntartói jogról szóló köznevelési szerződés megkötésére a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal
(133. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Köszönti dr. Józan-Jilling Mihályt, a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Kívánja kiegészíteni az előterjesztést?
dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Tegnapi napon kiküldésre került a képviselők részére egy anyag a Wunderland óvoda elmúlt
10 éves működéséről.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság tárgyalta és támogatja, hogy
továbbra is ilyen formában működjön az intézmény.
Ács Rezső polgármester: Megköszöni a nemzetiségi önkormányzat és az óvodai kollektíva
eddigi munkáját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 105/2015.(V.28.) határozata
óvodafenntartói jogról szóló köznevelési szerződés kötéséről
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 24-25. §-ai, valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 74. § (7) bekezdése alapján a
Wunderland Óvoda (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19.)
fenntartói jogáról szóló köznevelési szerződést a határozat
melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a
köznevelési szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak
ellenjegyzésére.
Határidő:

2015. május 28.
a 2. pont tekintetében: 2015. június 10.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Köszöni a támogató szavazatokat, illetőleg bizalmat a Wunderland Óvoda testületének,
kollektívájának és a német nemzetiségi önkormányzat nevében.
Gyurkovics János elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő.
4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.
évi
költségvetéséről
szóló
6/2014.(II.24.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról (tervezet)
(129. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott és
a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 15/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Gyurkovics János visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő.
5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(128. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Cseke László könyvvizsgáló: Az írásbeli jelentést nem kívánja kiegészíteni. Pár olyan
szakmai jellegű tájékoztató észrevételt szeretne tenni, amely az egész zárszámadás
készítésének hátterét jobban megvilágítja. 2014. év volt az első olyan év, amely az új
államháztartási, számviteli szabályok szerinti áttérésnek az éve volt. Mindenki, aki ebben a
szakmában dolgozott megtapasztalta, hogy ez a bevezetés nagyon gyors volt és technikailag
sem az államkincstár, sem pedig a szoftver gazdák, amelyek működtetik a könyvviteli
integrált rendszereket, erre nem voltak felkészülve. Ez rengeteg túlmunkát okozott a
Gazdasági és Informatikai Igazgatóság munkatársainak és vezető munkatársainak. A
zárszámadási rendelet teljes körűen a számviteli, könyvviteli szabályoknak megfelelő, a
könyvviteli rendszerben rögzített adatokkal, könyveléssel alá van támasztva és a szöveges
rész átláthatóan és részletesen tartalmazza a 2014. évi költségvetés végrehajtásának azokat a
tételeit, amelyek az egész önkormányzati gazdálkodásra jellemzőek voltak. Az önkormányzat
2014. évi konszolidált beszámolóját korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látja el.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Örömteli, hogy ennyire stabil és kiegyensúlyozott a város
költségvetése. Reméli, hogy a következő évben is ilyen számok és eredmények várhatók.
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Reménykedik abban is, hogy úgy lesz, ahogy Varga Mihály miniszter úr mondta, hogy lesz
papír az iskolákban és nyomtatási gondok sem lesznek. Reméli, hogy egy picivel mindenre
több jut és nem lesz folyamatos pénzhiány, amikor valamire költeni kellene.
Ács Rezső polgármester: A szöveges rész klasszikusan bemutatja azt a helyzetet, ami a
2014. év gazdálkodását jellemezte a városban. Ez nem egyik évről a másik évre alakult így,
hanem ez egy hosszú, szisztematikus, jó gazdálkodásnak a végeredménye, vagy egy közbenső
állomása, ahol most a város tart. Fontos lépés volt, az a konszolidációs folyamat, amelynek
köszönhetően jelentősen csökkentek a város terhei. Ebben az évben a város vagyona több
mint 3 milliárd Ft-tal, a mérleg főösszege pedig több mint 4 milliárd Ft-tal nőtt. Fontos
célként fogalmazódott meg, hogy úgy gazdálkodjon a város vezetése, hogy a bevételek és a
kiadások egyensúlyban legyenek, és a működésre szánt bevételek fedezzék a működésre szánt
kiadásokat. Ez ebben a költségvetésben tetten érhető, a bevételeknek és kiadásoknak az
egyenlege a bevételek javára több mint 700 millió Ft. Stabil gazdálkodással működik
Szekszárd városa, amely nem vetíti előre azt a veszélyt, amellyel több település küzdött az
elmúlt években, hogy a napi működési feladatok fenntartásához a vagyonértékesítés, vagy
más útján szerezzen olyan forrásokat, amelyek a napi likviditási problémákat áthidalják.
Rengeteg nagy projekt fejeződött be ebben az évben, a finanszírozásuk komoly kihívás elé
állította az önkormányzatot. A hivatal szakembereivel közösen ezeknek a kihívásoknak
maximálisan meg tudtak felelni. Tavalyi évben indult el Szekszárd Megyei Jogú Város eddigi
legnagyobb programja, a vízbázis projekt, mely az idei év őszétől 80-100 évre megoldja
Szekszárd vízellátásának kérdését. A 2015. évi költségvetésben is megjelenik, hogy ezen az
úton folytatódjon a város fejlődése, a város vagyonának gyarapodása. Vannak olyan területek,
ahol tettek már lépéseket, de még sok feladat áll ellőttük. Számít mindenkinek a támogatására.
Zaják képviselő asszony felvetésére elmondja, hogy az önkormányzat egyes intézményeknél
üzemeltető és nem fenntartó. Az önkormányzatnak az a feladata, hogy a szükséges technikai
hátteret biztosítsa az intézmények stabil működéséhez. Például a nyomtatók esetében másfél
évvel ezelőtt tértek át egy teljesen új rendszerre, amely egyértelműen méri minden
intézményben hogyan használják fel a papírokat, mindenkinek saját kódja van. Ez jelentős
mértékben tudta csökkenteni az erre szánt kiadásokat. Minden olyan javaslattal foglalkoznak,
amely még jobbá, még hatékonyabbá tudja tenni akár a szociális ellátó rendszert, akár az
oktatási, az iskolai rendszernek az üzemeltetését. A város az egészségügy területén a saját
eszközeivel próbál minél több fejlesztést elindítani, vagy olyan fejlesztésben részt venni,
amelyek a szekszárdiak érdekeit szolgálják. Megindult a szekszárdi mentőállomásnak a
komplett felújítása. Másfél héttel ezelőtt adták át a Rotary Clubbal közösen azokat az
eszközöket, amellyel a szekszárdi kórház gyermekosztályát szerelték fel. Közös cél, hogy a
városban születendő gyermekek még nagyobb biztonságban töltsék el az első napokat a
kórházban. Hamarosan megindul a Kandó Kálmán utcai gyermekorvosi és felnőtt háziorvosi
rendelők komplett felújítása, és a Mikes utcai rendelő komplett felújítása. A város a
költségvetéséből igyekszik ezekre a területekre is minél több pénzt fordítani. Továbbá házi
segélyhívó készülék beszerzését is támogatta a közgyűlés
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott és
a következő rendeletet alkotta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 16/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelete a
2014. évi költségvetés végrehajtásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 106/2015.(V.28.) határozata
a 2014. évben lefolytatott ellenőrzésről szóló összefoglaló
jelentésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben foglaltakra, valamint a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében
meghatározottakra, a 2014. évben lefolytatott ellenőrzésről szóló
összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő:
Felelős:

6.

2015. május 28.
Ács Rezső polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól I.
forduló (tervezet)
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Dr. Varga Katalin jegyző: Már az előterjesztésben is utaltak rá, hogy megkeresték a Tolna
Megyei Állat- és Természetvédő Alapítványt, hogy tegyen észrevételt, és a társadalmi vita
során is lesz erre bárkinek lehetősége. Időközben megérkezett az alapítvány észrevétele,
melynek alapos áttanulmányozására még nem volt idő. De jogos észrevételt tartalmaz a
türelmi idő bevezetésével kapcsolatosan, ezt mindenképpen be fogják építeni a második
fordulós tervezetbe.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Kővári László képviselő: Vita alakult ki a bizottsági ülésen a várható fejleményeket illetően.
Felmerült ismét a kutyafuttató kiépítésének a kérdésköre is, illetve a szankcionálás kérdése is.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 107/2015.(V.28.) határozata
a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló
rendelet – tervezet I. fordulóra beterjesztett változatáról
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
szóló rendelet – tervezet I. fordulóra beterjesztett változatát
elfogadja.
2.) A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
rendelet-tervezetet a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján
történő kifüggesztés útján, valamint a honlapon 15 napig tegye
közzé.
3.) A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
lakosság és a megkeresett szervek véleményezését követően
véglegesítse a rendelet-tervezetet és terjessze a Közgyűlés elé II.
fordulóban történő megtárgyalásra.
Határidő:
Felelős:

2.) pont tekintetében: 2015. május 29.
3.) pont tekintetében: 2015. június 25.
dr. Varga Katalin jegyző

Kerekes László elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló
54/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(148. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal elfogadott és a következő
rendeletet alkotta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az
egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.(XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8.

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014.
évi ellátásáról
(127. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a részletes beszámolót
megtárgyalta és köszönettel tudomásul vette, támogatta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 108/2015.(V.28.) határozata
az
önkormányzat
gyermekjóléti-gyermekvédelmi
feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak
2014. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

9.

2015. május 28.
Ács Rezső polgármester

Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő
tevékenységéről
(121. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Szolgálat

2014.

évi

Kálóczi Andrea a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője: 15 éve
működik már Szekszárdon a RÉV Szolgálat. Kiemeli, hogy a herbál drogok és a „designer”
szerek nagyon könnyen beszerezhetőek. A kutatások, az intézményektől bekért adatok
egyértelműen mutatják, hogy ezek jelen vannak Szekszárdon. Ezen drogok egy része legális.
Megjelentek a 18 év alattiak a RÉV-ben. A 16 és 18 év közöttiek szülői engedély,
beleegyezés, vagy aláírás nélkül jöhetnek az intézménybe. A 16 év alatti fiatalokat csak úgy
tudják fogadni, ha a szülő hozzájárul a vezetéshez. Az eltereltek között is van „designer”
droghasználó. Problémát okoz, hogy nagyon sok szer nincs a tiltólistán. Előfordul, hogy a
rendőrök lefoglalják az anyagot, utána elküldik elemzésre, és nem tudnak kábítószerrel való
visszaélés bűncselekmény kapcsán eljárást indítani, mert nincs tiltólistán a szer. A „designer”
drogok nagyon olcsók és könnyen beszerezhetők.
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Dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szakmai beszámolót
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Szakemberként miben látja a megoldás lehetőségét? Milyen segítségre
lenne szüksége az intézménynek, hogy javítani lehessen ezen a súlyos helyzeten?
Kálóczi Andrea a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője: Nagyon nehéz
kérdés, nem csak városi szinten, hanem országos drogpolitikai szinten. Azért nagyon nehéz,
mert iszonyú pénzek vannak mögötte, vannak családok, akik ebből élnek. A kábítószer
használathoz egyértelműen kapcsolódik a prostitúció és egyéb bűncselekmények. Ez egy
nagyon komplex probléma. Éves szinten több száz új fajta szer jön elő. A lefoglalásokból
csekély mennyiséget tudnak beazonosítani. Amit „zen”-nek neveznek, abból is hivatalosan
50-60 féle van, ami kint van a piacon akár több 100 féle lehet. Kémiai összetételre
vonatkozóan mások ezek a szerek. Sokszor tehetetlennek érezik magukat, azzal tudnak
kezdeni valamit, aki bejön az intézménybe, és akkor se tudja garantálni a leállást, vagy a
csökkentést. Nagyon jó a kapcsolat a városi intézményekkel. Vannak kampány jellegű
programjaik, amivel felhívják a figyelmet a problémára.
Ács Rezső polgármester: Komoly kérdésről van szó, itt a prevenciónak lenne komoly
feladata és felelőssége. Valóban ezeknek a szereknek az összetétele nagyon gyorsan változik,
éles verseny van ezen a területen a szó rossz értelmében és miután óriási pénzek vannak
benne, nyilván a kábítószert forgalmazók sok mindenben előnyben vannak, akár a bűnüldöző
szervekkel, akár a szociális ellátó rendszerrel szemben.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 109/2015.(V.28.) határozata
a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2.
A Közgyűlés megköszöni a Szolgálat eddig végzett
munkáját.
Határidő:
Felelős:

2015. május 28.
Ács Rezső polgármester

Kerekes László visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.

16

10.

Javaslat a Szekszárd és Térsége
megállapodásának felülvizsgálatára
(123. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Önkormányzati

Társulás

társulási

Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja, a határozati javaslatot.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: Két fontos tématerület van, amelyet kiemel a társulás céljai közül.
Az egyik a bűnmegelőzési együttműködés, a város az elmúlt időszakban nagyon sokat
foglalkozott ezzel a kérdéssel, nagyon jó a rendőrséggel való együttműködés és ezt a
szekszárdi térségre is ki kell terjeszteni. A másik a klímaváltozáshoz kapcsolódik, rendkívüli
módon tapasztalják azt, hogy a vízkárelhárítás, a bel- és csapadék víz elvezetés
feladatkörének az összehangolása nagyon fontos kérdéssé vált az utóbbi időkben. Fontos,
hogy a környező települések ezeket a kérdéseket együtt gondolják végig.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitát lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 110/2015.(V.28.) határozata
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálatáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás
létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítását az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és
formában elfogadja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig az okirat
ellenjegyzésére.
3.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratnak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:

1. pont tekintetében:2015. május 28.
2-3. pontok tekintetében: 2015. július 31.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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11.

Beszámoló a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi
működéséről
(124. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a beszámoló elfogadását
javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 111/2015.(V.28.) határozata
a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján elfogadja a
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi
munkájáról szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

12.

2015. május 28.
Ács Rezső polgármester

A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás és Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás 1. számú
módosítása
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 112/2015.(V.28.) határozata
a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között
létrejött
együttműködési
megállapodás
1.
számú
módosításáról
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1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött
együttműködési megállapodás 1. számú módosítását elfogadja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza az alpolgármestert az
Együttműködési megállapodás módosításnak aláírására.

13.

Határidő:

2015. június 5.

Felelős:

dr. Haag Éva alpolgármester

Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 113/2015.(V.28.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás
felülvizsgálatáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított
Ellátási Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás
módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal és formában elfogadja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig az okirat
ellenjegyzésére.
3.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratnak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetében: 2015. május 28.
2-3. pont tekintetében: 2015. július 31.
Ács polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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14.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2014. évi tapasztalatairól
(130. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést
és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 114/2015.(V.28.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól szóló
beszámoló elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Szekszárd és
Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2014. évi tapasztalatairól szóló beszámolót,
valamint a társulás szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
2.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a társulásban érintett
önkormányzatok részére a beszámoló megküldésére.
Határidő:
Felelős:

2015. május 28.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Kerekes László elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
15.

Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(120. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 115/2015.(V.28.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás felülvizsgálatáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése
a
Szekszárd
és
Környéke
Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás létrehozásáról
szóló társulási megállapodás módosítását az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig az okirat
ellenjegyzésére.
3.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratnak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

16.

1. pont tekintetében: 2015. május 28.
2-3. pont tekintetében: 2015. július 31.
Ács polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
(126. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést
és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 116/2015.(V.28.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról
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1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Szekszárd és
Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól szóló
beszámolót, valamint a társulás szakmai és pénzügyi
beszámolóját elfogadja.
2.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a társulásban érintett
önkormányzatok részére a beszámoló megküldésére.
Határidő:
Felelős:

17.

2015. június 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat a Szekszárd- Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról
szóló társulási megállapodás módosítására
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatban
foglaltakat elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 117/2015.(V.28.) határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
létrehozásáról szóló társulási megállapodás 3. módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítását a
melléklet szerinti tartalommal és formában elfogadja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás módosításának, illetve a jelen módosítással
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásnak az
aláírására, a jegyzőt pedig ezek ellenjegyzésére.
3.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt az iratoknak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
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Határidő:
Felelős:

18.

2015. május 28.
a 3. pont tekintetében: 2015. június 5.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Beszámoló a Szekszárd- Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének
2014. évi tapasztalatairól
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a
határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 118/2015.(V.28.) határozata
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014.
évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásról szóló
2015. március 4-én kelt egységes szerkezetű társulási
megállapodás VI. fejezet 2.1. pontja alapján a Társulás 2014. évi
zárszámadásáról és szakmai tevékenységéről szóló beszámolót
tudomásul veszi, elfogadja.
Határidő: 2015. május 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester

19.

Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 119/2015.(V.28.) határozata
az
Alisca
Rekultivációs
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás felülvizsgálatáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodást az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal
és formában elfogadja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza az alpolgármestert a társulási
megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig az okirat
ellenjegyzésére.
3.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratnak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetében:2015. május 28.
2. pont tekintetében: 2015. július 31.
dr. Haag Éva alpolgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Kerekes László visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
20.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás működésének
2014. évi tapasztalatairól
(144. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja egy kiegészítéssel. Az ügyeleti rendszer kérdését tisztázni kell, mert van
olyan háziorvos, aki nem vállal ügyeletet, ezért az ügyeleti rendszer felülvizsgálatát javasolja
a bizottság.
Kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Varga Katalin jegyző: Megfogalmazza a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát
tartalmazó határozati javaslatot: „A közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az egyes
önkormányzatokkal megkötött feladat ellátási szerződések végrehajtását ellenőrizze.”
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A polgármester szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 120/2015.(V.28.) határozata
a központi ügyeleti rendszer működtetésére kötött feladatellátási
megállapodásban
foglaltak
végrehajtásának
ellenőrzéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt az egészségügyi alapellátáshoz
kapcsolódó központi ügyeleti rendszer működtetésére kötött
feladat-ellátási megállapodások végrehajtásának ellenőrzésére.
Határidő:
Felelős:

2015. június 30.
dr. Varga Katalin jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 121/2015.(V.28.) határozata
a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás
működésének 2014. évi tapasztalatairól szóló beszámoló
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Szekszárd és
Környéke Központi Ügyeleti Társulás működésének 2014. évi
tapasztalatairól szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

21.

2015. május 28.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2014. évi
tapasztalatairól
(122. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a beszámoló elfogadását
javasolja a közgyűlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A bizottsági ülésen nem volt a cégtől senki, aki válaszolni tudott volna
a kérdésekre. A csurgalék víz problémával kapcsolatosan kinek a felelőssége az, hogy a
probléma jelentkezésétől számított 7-8 hónap múlva került a probléma megoldásra? Ez
mekkora többletköltséget eredményezett? Ezt a többletköltséget milyen forrásból próbálja
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kigazdálkodni a cég? A kormányzatnál jelezte polgármester úr, hogy a rezsicsökkentés miatt
a cég lassan csőd közeli állapotban van?
Ács Rezső polgármester: A csurgalék víz probléma egy nagyon összetett kérdés. Nem csak
ennél a lerakónál jelent problémát, hanem minden olyan lerakó esetében, amely ugyanabban
az időben épült, amikor a Dél-Balatoni és Sióvölgyi hulladékgazdálkodási programnak a 3
lerakója megvalósult. Elsősorban akkor jelentkeznek a problémák, amikor a megnövekedett
csapadékmennyiséget a különböző vízelvezető rendszerek nem tudják kezelni. A csurgalék
víz probléma a 2014. évben jelentkezett nagyon komolyan, hiszen akkor az éves átlagot
messze meghaladó csapadék mennyiség hullott le. Voltak olyan gátak, például Baranya
megyében, amelyek nem bírtak a megnövekedett víznyomással és átszakadtak. Ebből a
szempontból a cikói lerakó rendszere jól vizsgázott, jól bírta a terhelést. Ha túl nagy a
csapadékmennyiség, akkor a szivattyúk, nem biztos, hogy meg tudnak birkózni ezzel a
vízmennyiséggel és ilyenkor kell bejönni, egy olyan megoldásnak, amely biztosítja, hogy a
nyomást csökkentsék ezeken az oldalfalakon, véderőműveken. Erre az volt megoldás, hogy
elszállíttatják magát a csurgalék vizet, amelynek körülbelül 100 millió forintos költsége van.
Összességében ez 2 év vonatkozásában jelentkezik. A csurgalék víz súlyosan szennyezett víz,
amelynek a befogadására nem minden szennyvíztelep alkalmas. Ezt végül is a kaposvári
szennyvíztelep tudta befogadni, amely erre megfelelő engedéllyel rendelkezik. Ennek a
többletköltségét a Re-kom Kft. gazdálkodásából kell valamilyen formában előteremteni,
kigazdálkodni. A lerakási járulék komoly gondokat okoz a rendszerben, ez nem csak
szekszárdi és nem dél-balatoni kérdés, hiszen nagyon sok megyében van gond. Van ahol már
nem is tudják a közszolgáltatást ellátni. Ehhez képest itt jó a helyzet és stabilan tudják
biztosítani a hulladék elszállítását, kezelését. Annyiban speciális a helyzet, hogy külön van a
közszolgáltatás, ezt látja el több mint 50 településen az Alisca Terra Kft., és külön van a
lerakónak az üzemeltetése, ezt látja el a Re-kom Nonprofit Kft., melynek a Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulás a tulajdonosa. Az Alisca Terra Kft-nek majdnem 100%-os
tulajdonosa Szekszárd város önkormányzata. A rezsicsökkentés gyakorlatilag a
közszolgáltatási szerződéseket érintette, ezért amikor rezsicsökkentésről beszélnek, akkor
arról van szó, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő cégeknek meg kell felelniük az
előírásoknak, nem tudnak díjat emelni. Az Alisca Terra Kft. napi működésében fennakadást
ez nem okozott, a közszolgáltatás területén még nincsen gond és nincs fennakadás. A lerakási
járulék nem a közszolgáltatókat terheli, hanem a társulási tanács döntése alapján a lerakási
járulékot a lerakó üzemeltetőjére terhelték rá. Valóban vannak likviditási gondok és
problémák. Személyesen már volt fent a vidékfejlesztési minisztériumban, ahol jelezte ezt a
problémát. Tegnapi napon volt a Társulási Tanács ülése, ahol döntöttek abban, hogy
megfogalmaznak egy levelet a közszolgáltatók által felvetett kérdésekkel kapcsolatban, és ezt
aláírja mind a 100 polgármester. Jelenleg a hulladékgazdálkodás 3 minisztérium fennhatósága
alá tartozik, mindhárom minisztérium részére megküldik ezt a levelet. Bíznak abban, hogy
valamilyen formában majd megoldást nyer ez a probléma. A lerakási járuléknak a rendszerbe
való visszajuttatása megoldást jelenthetne. Kiírták a tavalyi évben a közbeszerzési pályázatot
az előválogatásra, mint technológiára, az előválogatottan lerakott hulladékra más szabályok
vonatkoznak, másrészt pedig az előválogatásból kinyerhető haszonanyagot a piacon lehet
értékesíteni. Ennek a pályázatnak van egy nyertese. Reményeik szerint ősztől az előválogató
első üteme el tud indulni, jövő évtől pedig a végleges technológiát be tudja állítani a
rendszerbe. Szerződésben vállalt kötelezettség, hogy a cég részére átadott hulladéknak
minimálisan a 40%-át eltéríti a lerakótól. Ez egy óriási könnyítést jelent majd a lerakási
járulék, illetve költségek tekintetében.

26

Zaják Rita képviselő: Az minisztériumban mit válaszoltak erre a probléma felvetésre? A
környezetvédelmi hatóság júniusban egy rekordösszegű bírságot is kiszabott, 200.000 Ft-ot a
csurgalék víz probléma miatt. Tegnap kiderült a bizottsági ülésen, hogy körülbelül
novemberben kezdték meg az elszállítását a felgyülemlett csurgalék víznek. Ha nyár elején a
probléma észlelésekor megtörténik a probléma kezelése, akkor nyilván nem ekkora összegbe
került volna. Mekkora ez a különbözet? Mi volt az akadálya annak, hogy ez az előválogató
csak most jöhet létre?
Ács Rezső polgármester: A válasz az volt a minisztériumban, hogy a különböző helyekről
beérkezett problémák alapján keresik azt a megoldást, amellyel megpróbálják a kérdést
valamilyen formában egységesen országos szinten kezelni. Több változat is elképzelhető, de
egyelőre erre vonatkozóan ennél mélyrehatóbb és ennél nagyobb terjedelmű választ nem
kapott. A környezetvédelmi hatósági vizsgálatok esetében 10 millió Ft-os nagyságrendű
bírságok szoktak lenni.
A 200.000 Ft-os bírság nem az a kategória, amit egy
környezetvédelmi szabálytalanságnál ki szoktak szabni. Azt állapította meg ez a vizsgálat,
hogy megnőtt a csurgalék víz szintje. Májustól őszig zajlott a csurgalék víznek a kezelése,
nem fedi a valóságot, hogy őszig nem történt semmi. Tavaly nem olyan volt az időjárás, mint
2013 nyarán. Volt, amikor 2 szivattyút állítottak be és folyamatosan szivattyúzták a
technológiai előírásoknak megfelelően a vizet. Bármilyen más technológiai eljárást
szeretnének bevonni, egyeztetni kell a környezetvédelmi hatósággal. Ez nem egy hónap alatt
lezajlódó folyamat. Ez a technológia engedélyezett. De miután folyamatosan esett az eső,
eljutottak őszig oda, hogy ez a technológia nem elég, ráadásul ősszel ugyanúgy folytatódott a
csapadékos időjárás. Akkor merült fel, hogy el kell szállítani a felgyülemlett csurgalék vizet.
Ezért volt ez az időbeli eltérés. Az előválogatóval kapcsolatban hosszú előkészítés után
döntött úgy a társulási tanács, hogy a szolgáltatást írja ki. Ha nyer egy pályázó, akkor ő fogja
meghatározni, hogy milyen technológiával kívánja ezt végezni. Biztos benne, hogy olyan
technológiát fog választani, amellyel minél nagyobb arányban ki tudja nyerni a hulladékot, és
a kinyert hulladékot a kapcsolatrendszerén keresztül el is fogja tudni adni a piacon. A szakmai
anyagok alapján ez 40% körüli lesz, a szerződésben ezt a 40%-ot kellett vállalni. Ez is egy
jelentős csökkenést jelent majd a társulás, illetve a Re-kom Kft. számára.
dr. Mezei László képviselő: Az a két szakember, akikkel a helyszínen jártak,
hulladékgazdálkodással foglalkoznak, kijelentették, hogy ez a technológia teljesen
alkalmatlan arra, amire szánták. Az alkalmatlanságnak az oka, hogy ez az engedély, amit
kapott a telep, ez előválogatott anyagra alkalmas csak. Ez annyit jelent, hogy ezt a szerves
anyagot ki kellene válogatni és az összes olyan anyagot, ami tüzelhető és a cementgyárak
eltüzelik, azokat ki kellene ebből a rendszerből szedni. Ők azt mondták, hogy 25-27%,
amivel lényegesen kevesebb lenne ez a terhelés. Tehát abban az esetben, ha 2012. évben ez a
technológia kerül bevezetésre, akkor ezzel a 25-27%-os mennyiséggel kellene küzdeni.
Magyarországon 3 városban működik ez a visszaöblítéses technológia, mind a 3 városban ez
életképtelen. Ez a technológia alkalmatlan arra, amire gondolták. Abban az esetben, hogy ha
2012. évben a csurgalék vizet kezeli bárki és bármilyen módszerrel és a csurgalék vízből
visszamaradt szilárd anyagokat megsemmisítik, akkor ez a kérdés, most nem kérdés. Az a
típusú párologtató rendszer, amire ez a technológia alapul, az ebben az esetben sem működik.
Ez a tárózó egy fél év múlva meg fog telni, akkor kezdhetik az egész építkezést elölről. Egy
akkreditált labort kértek meg arra, hogy vízmintákat vegyen a térségben a csurgalék vizes
medencéből, a környezetéből és a patakból. Ebből a tíz mintából az első két minta átcsúszott a
határértékeken. Nyolc minta viszont 25 és 55-szörös terhelést jelentett nehéz fémsókban és
háztartásokban használt gyógyszerek és hatóanyag maradványaiban. Cikó folyamatosan egy
óriási környezetszennyező tényező. A kérdés visszavezet a beruházáshoz, a tervezőhöz,
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beruházóhoz és anélkül, hogy a felelősöket keresnék, az a meggyőződésük ezzel a néhány
szakemberrel, akikkel a helyszínen jártak, hogy teljesen akut a kérdés.
Pap Máté elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Rácz Zoltán képviselő: Finnországban van egy fele akkora város, mint Szekszárd és a
távfűtő művükben égetik el a szerves anyagokat. Érdemes lenne erről higgadtan és nyugodtan
közösen megbeszélni, hogy milyen irányba kellene menni. Az előbb polgármester úr a 2006
óta elköltött fejlesztési pénzekről beszélt, hogy milyen nagyszerű, hogy 11 milliárd Ft-ot el
tudtak költeni, ezt egy mondattal szeretné kiegészíteni. Abszolút tisztelettel viseltetik aziránt,
hogy a város gazdálkodása a helyére került, viszont azt érzi, hogy a város pénzét olyan
dolgokra is kellene költeni, legalábbis ennek jelentős részét, amelyik valahogy előremutat és
pénzt hoz, eredményt hoz. Mert amire elköltötték a város pénzét, nem szolgálta a város
továbblépésének a lehetőségét. Egy szemétégető, vagy egy ilyen szeméttelepnek a másfajta
megfogalmazása, ennek vizsgálata fontos lenne.
Kővári László képviselő: Uniós pályázati forrásból épültek ki az országban ezek a telepek
és bizonyos idő után a magyar forrásokból kell biztosítani az újraépítését. Ezért van lerakási
díj, ez képezi annak alapját, hogy 10 vagy 20 év múlva a pénz rendelkezésre álljon újításra,
vagy rekultivációra. Az Alisca Terra Kft. rengeteget fordít arra, hogy a szelektív gyűjtést
minél népszerűbbé tegye és próbálják elérni azt, hogy szinte teljes mértékben, szelektíven
gyűjtse a lakosság a hulladékot. Mert ha kevesebb kommunális hulladék kerül Cikóra, akkor
kevesebb a lerakási díj és kevesebbe kerül az egész működés. A rezsicsökkentés
következtében nem tud többletbevételt elérni és ebből adódóan az Alisca Terrának a
működése romlik. Viszont a másik oldalról mindent megtesznek azért, hogy szelektíven
gyűjtsék az újrahasznosítható részeit a hulladéknak, mert abból bevétele van. A lakosság
irányába kellene a képviselőknek is még nagyobb propagálást kifejteni. 2010. évben a
városban találkoztak egy olyan problémával, hogy számtalan cég a csapadékvíz gyűjtőbe
vezette bele a szennyvizét. Erre akciót kellett indítani. Meg kellett nézni, hogy hol vannak
ezek a rákötések és képtelen volt a csapadékvíz rendszer befogadni a rendkívüli esőket,
bugyogtak föl a városban az aknák. Az utóbbi 5 évben júliusban-augusztusban ennyi
csapadék nem hullott, mint a tavalyi év nyarán. Ez okozta a problémát, amiben aztán tényleg
feltétlen lépni kellett.
Rácz Zoltán képviselő úr: Egyetért Kővári képviselő úr által elmondottakkal. Valamit tenni
kell ebben a kérdésben. Brazíliában a hulladéknak 85%-át nyerik vissza, Magyarországon ez
5-6%.
Ács Rezső polgármester: Tudja, hogy voltak kint tegnapi napon Cikón képviselők. 2009 óta
olyan szabály van a telepen, hogy előzetesen engedélyt kell kérni, hogy valaki bemehessen,
mert ez nem kiránduló központ, hanem egy veszélyes üzem. A belépésre az ügyvezető
igazgató úr tud engedélyt adni, vagy ő. A Dél-Balatoni és Sió- völgyi hulladékgazdálkodási
program 2001. évben indult. Ekkor tervezték meg az összes olyan műtárgyat, amelyik ezt a
hulladékgazdálkodási rendszert megalapozza, a lerakókat, a hulladékudvarokat és a hulladék
átrakókat az akkori technológiai ismeretek birtokában és az akkori jogszabályi környezetben.
A cikói lerakót később tervezték meg a helyszín kiválasztása miatt. Magának a rendszernek
a kivitelezése 2005. és 2006. között történt meg. 2006. után, mikor átvették a városvezetést és
elkezdték a Re-Kom Kft. felett gyakorolni a tulajdonosi jogosítványokat, illetve ezt az egész
rendszert átalakítani, akkor folyamatban volt egy közbeszerzési eljárás, ami aztán
visszavonásra került a rendszer üzemeltetésére vonatkozóan. Akkor egy külsős befektető el
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tudta volna vinni ennek az üzemeltetését és miután ez a 100 település úgy döntött, hogy
ragaszkodik ahhoz, hogy a lerakó üzemeltetése önkormányzati hatáskörben és fennhatóság
alatt maradjon, ezért gyorsan elkezdték keresni azt a megoldást, amellyel ezt a feltételt tudják
biztosítani. Két év alatt született olyan jogi megoldás, ami mindenki számára elfogadható volt
és a szükséges hatósági eljárásokon, egyeztetéseken is keresztül tudták vinni, azt, hogy a
társulás a tulajdonosa a Re-Kom Nonprofit Kft-nek. Ez egy nagyon fontos lépés volt, hiszen
azt szerették volna, hogyha a lerakási díj kezelhető mértéken belül marad. Amikor 2009.
évben a próbaüzem elindult, akkor készíttettek egy mérnöki véleményt, ragaszkodott hozzá,
hogy egy szakértő csapat járja végig a műtárgyakat és a déli 100 település vonatkozásában is
egy olyan szakmai vélemény szülessen, hogy azt nyugodt lelkiismerettel át tudják venni. Ezek
a műtárgyak még Siófok város könyveiben vannak, hiszen Siófok város volt a gesztora a DélBalatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Programnak, mely a Balatonnak a nyugati
partjától Mohácsig tart, 204 települést foglal magában. Ennek a déli része 100 település, a
Cikói társulás, az északi része 2 tárulásra szakadt most szét. Ott még zajlanak különböző
egyeztetések, de jogilag ez a mai napig egy egységes projekt. 2015-2016. években fog majd a
fenntartási időszak lejárni és akkor történhet meg a vagyon megosztása. 2009. évben Siófok
önkormányzatától vagyonkezelésbe kapták meg az eszközöket és műtárgyakat és a
vagyonkezelésbe való átvételnél is egy szakértői anyag készült. Tudomása szerint új
telepvezető van most, a technológiai leírás alapján a telephely vezetőnek a felelőssége az,
hogy a telephelyen úgy működjön a hulladéklerakás és úgy működjön a technológia, ahogy az
az eredeti terveknek megfelelően készült technológiai leírásban szerepel. Valószínűleg meg
kell nézni, hogy 2012-től az ottani telephelynek a vezetője valóban ellátta-e a munkakörét,
ellátta-e, azokat a feladatokat, amelyekkel biztosította volna azt, hogy a csurgalék víz szintje
ne nőjön meg. Az ott dolgozó telephely vezetőnek a felelőssége volt, hogy a technológia
működjön. Rácz Zoltán képviselő úr hozzászólására reagálva elmondja, hogy nem azt
mondta, hogy 11 milliárd Ft-ot elköltöttek, hanem azt, hogy 11 milliárd Ft-ra nőtt a város
vagyona. A kettő nem ugyanaz.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitát lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 3 nem szavazat mellett elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 122/2015.(V.28.) határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi
működéséről szóló beszámoló elfogadásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi működéséről szóló
beszámolót tudomásul veszi, elfogadja.
Határidő: 2015. május 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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22.

Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az
iskolai nyári szünetben
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek a határozati javaslatot.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is tárgyalta és elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek a határozati javaslatot.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dr. Varga Katalin jegyző: A megállapodás 4.2.1 pontban és a 4.2.2 pontban a megbízott
helyett megbízót kell érteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 123/2015.(V.28.) határozata
az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének
biztosításáról az iskolai nyári szünetben
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az általános iskolai tanulók nyári napközbeni
felügyeletét A Keresztény Nevelésért Alapítvány által
fenntartott családi napközik, illetve Comenius Általános Iskola
keretében, a fenntartóval kötött megbízással biztosítja, s felkéri
a polgármestert az előterjesztés melléklete szerint készített
megbízási szerződés aláírására.
2.
A közgyűlés a 2015. évi költségvetés Intézményi
tartalékából – Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének 10/2015. (III.4.) rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, 10.
melléklet Intézményi tartalék sor – 2.121.500,- Ft-ot (kettőmillió
százhuszonegyezer-ötszáz forint) különít el a megbízott
díjazására, s felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a szükséges
összeget a szerződésben foglaltak szerint utalja.
Határidő:

Felelős:

2015. május 28.
a 2. pont tekintetében: a szerződésben foglalt
határidők szerint
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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23.

Javaslat a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának
módosítására
(113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 124/2015.(V.28.) határozata
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító
okiratának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Szekszárdi 1. Számú
Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítását és egységes
szerkezetű alapító okiratát az 1. és 2. számú melléklet szerinti
tartalommal és formában hagyja jóvá.
2.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok
aláírására, a jegyzőt pedig azok ellenjegyzésére.
3.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratoknak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

24.

2015. május 28.
a 3. pont tekintetében: 2015. június 5.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító
okiratának módosítására
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 125/2015.(V.28.) határozata
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi
alapító okiratának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2)-(3) bekezdése, 83. § (2) bekezdése, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 123. § (4) bekezdése alapján a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának
módosítását és egységes szerkezetű alapító okiratát az 1. és 2.
számú melléklet szerinti tartalommal és formában hagyja jóvá.
2.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok
aláírására, a jegyzőt pedig azok ellenjegyzésére.
3.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratoknak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

25.

2015. május 28.
a 3. pont tekintetében: 2015. június 5.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására
(125. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 126/2015.(V.28.) határozata
a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának
módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
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törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Szekszárdi Gyermeklánc
Óvoda alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetű
alapító okiratát az 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal
és formában hagyja jóvá.
2.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok
aláírására, a jegyzőt pedig azok ellenjegyzésére.
3.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratoknak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

2015. május 28.
a 3. pont tekintetében: 2015. június 5.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Rácz Zoltán elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
26.

Döntés köznevelési intézmények jövőbeni működtetéséről
(132. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 127/2015.(V.28.) határozata
Köznevelési intézmények jövőbeni működtetéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 76. § (4) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy az
önkormányzat a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek
terhére, a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak
ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését a helyi
önkormányzati képviselők választása évét követő szeptember 1jétől továbbra is vállalja.
2.
A közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
döntést a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet szükséges
mellékletének csatolásával juttassa el a Magyar Államkincstár
Tolna Megyei Igazgatóságához.
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Határidő:
Felelős:

2015. május 28.
a 2. pont tekintetében: 2015. június 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Rácz Zoltán visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
27.

Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2014. évi beszámolójának és 2015.évi
munkatervének elfogadására
(135. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

Ódor János igazgató: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót. Köszöni az önkormányzatnak
a támogatását.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság a beszámolót elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
Ács Rezső polgármester: A 2014. év a múzeum életében és a Vármegyeháza újbóli
megnyitásával és a Béla király tér átadásával újabb lehetőségeket teremtett meg és újabb
rendezvényeket szerveztek. Ezen a területen is elindult az együtt gondolkodás, amelynek
egyik fontos célja és célkitűzése, hogy azokat a közösségi tereket, amelyeket létrehoztak,
azokat még jobban kihasználják. A programok azt a célt szolgálják, hogy próbálják meg a
városba látogatókat, vagy az itt élőket újra visszacsábítani a múzeumokba. Fontos, hogy a
múzeum munkája beilleszkedjen azokba a kezdeményezésekbe, városi rendezvényekbe,
amely még több embert fog a következő időszakban megmozgatni. Ehhez kicsit újszerű
látásmódra van szükség a múzeum részéről is, amelynek a jeleit a tavalyi évben már
tapasztalhatták. Nagyon jó volt például az I. világháborús kiállítás. Köszönetét fejezi ki a
városvezetés nevében.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 128/2015.(V.28.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2014. évi beszámolójának
és 2015. évi munkatervének elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése elfogadja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2014.
évi beszámolóját és 2015. évi munkatervét.
2.
A Közgyűlés felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
igazgatóját a minisztériumi értékelésben felvetett kérdések,
illetve feladatok szem előtt tartására.
Határidő:

1. pont tekintetében: 2015.május 28.
2. pont tekintetében: 2015. december 31.
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Felelős:

28.

Ács Rezső polgármester
Ódor János igazgató

Javaslat az egyes önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására
(145. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Varga Katalin jegyző: Módosító indítványt fogalmaz meg a határozati javaslat 2.)
pontjával kapcsolatban az intézményvezető urakkal történt egyeztetés alapján. Nem csak a
könyvtár, hanem a múzeum esetében is a teljes pénzügyi csoportnak a létszám csökkentésére
tesznek javaslatot. Az előterjesztés még csak két főt említ a múzeum esetében, ezt 3 főre
javasolja módosítani.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a módosítással együtt
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 129/2015.(V.28.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár és a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum gazdálkodási feladatellátásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a Tolna Megyei
Illyés Gyula Könyvtár és a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
gazdálkodási feladatainak ellátására 2015. július 1-jétől
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát jelöli ki.
A gazdasági vezetői kötelezettségvállalási, utalványozási,
pénzügyi ellenjegyzési jogköröket a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági és Informatikai Igazgatóságának vezetője vagy a
Gazdálkodási Szabályzatban felhatalmazott személy gyakorolja.
2.
A Közgyűlés az 1. pont szerinti gazdálkodási feladatok
ellátása érdekében, 2015. július 1-jei hatállyal Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Informatikai
Igazgatóságának álláshelyeit öt köztisztviselői álláshellyel
megemeli.
3.
A Közgyűlés az 1. pont szerinti gazdálkodási feladatok
ellátása érdekében, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
engedélyezett közalkalmazotti álláshelyeit három álláshellyel, a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum engedélyezett közalkalmazotti
álláshelyeit három álláshellyel csökkenti 2015. július 1-jei
35

hatállyal. A Közgyűlés utasítja az intézményvezetőket, hogy a
létszámcsökkentést hajtsák végre az alábbiak szerint:
a) a Wosinsky Mór Megyei Múzeumnál a létszámcsökkentéssel
érintett három közalkalmazotti álláshely megszüntetése miatt két
közalkalmazott esetében Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalánál rendelkezésre álló üres álláshely
felajánlásával, áthelyezéssel, egy közalkalmazott esetében pedig
felmentéssel kerüljön megszüntetésre a közalkalmazottak
jogviszonya,
b)
a
Tolna
Megyei
Illyés
Gyula
Könyvtárnál
létszámcsökkentéssel érintett három közalkalmazotti álláshely
megszüntetése miatt a Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalánál rendelkezésre álló üres álláshelyek
felajánlásával áthelyezéssel kerüljön megszüntetésre a
közalkalmazottak jogviszonya.
Határidő:

2015. július 1.

Felelős:
1. és 2. pont tekintetében: Ács Rezső polgármester,
dr. Varga Katalin jegyző
3. pont tekintetében:
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója,
Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 130/2015.(V.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
alapító okiratának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) alapító okiratát
a határozat melléklete szerinti tartalommal, 2015. július 1-jei
hatállyal módosítja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosító
okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat aláírására, a jegyzőt pedig az okiratok ellenjegyzésére.
3.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt az alapító
okiratok Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága
részére történő megküldésére.
4.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a gazdálkodási
feladatok ellátására, megosztására vonatkozó megállapodások
tervezetét, valamint a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Polgármesteri Hivatal
36

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó
javaslatot a Közgyűlés soron következő ülésén terjessze elő.

28.

Határidő:

2. és 3. pont tekintetében: 2015. június 5.
4. pont tekintetében: 2015. június 25.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
a
településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos Partnerségi Egyeztetési
Szabályzata jóváhagyására
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 131/2015.(V.28.) határozata
Partnerségi Egyeztetési Szabályzat elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
a
településfejlesztéssel
és
településrendezéssel kapcsolatos Partnerségi Egyeztetési
Szabályzatát.
2.
A Közgyűlés Szekszárd város településrendezési terve
helyi építési szabályzatának - a jogszabályi aktualizálás
érdekében - tárgyalásos eljárásban történő módosítását
megindítja.
Határidő:
Felelős:

2015. május 29. ill. folyamatos
Ács Rezső polgármester

Zaják Rita elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
29.

A Kosárlabda Sport Club eredményjelző-, és hangosítási rendszer cseréjére
vonatkozó szerződés módosítása
(143. sz. előterjesztés)

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja
a határozati javaslatot.
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Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 132/2015.(V.28.) határozata
A Kosárlabda Sport Club eredményjelző-, és hangosítási
rendszer cseréjére vonatkozó szerződés módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Kosárlabda Sport Club Szekszárd egyesülettel
kötött megállapodás tárgyát az alábbiak szerint módosítja:
„…Városi Sportcsarnok eredményjelző-, és hangosítási rendszer
cseréjének Tao pályázat önerejeként a Kosárlabda Sport Club
Szekszárd részére.”
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a tárgyában
módosított támogatási megállapodás elkészítésére és további
ügyintézésre.

30.

Határidő:

2015. május 28.
2. pont tekintetében: 2015. június 5.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú „A komplex egészségügyi
alapellátás fejlesztése” című pályázat megvalósítása kapcsán felmerülő járulékos
költségek tisztázására
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 133/2015.(V.28.) határozata
a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú „A komplex
egészségügyi alapellátás fejlesztése” című
pályázat
megvalósítása kapcsán felmerülő járulékos költségek
tisztázásáról
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1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd, Kandó K. u. 10. sz. alatti Menta Patika
hőszigetelési munkáinak elvégzéséhez 400.000 Ft támogatást
biztosít a 2015. évi költségvetési rendelet „Általános Tartalék”
keret terhére.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
megállapodási aláírására.
Határidő: 2015. június 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester

31.

Javaslat a volt kényszervágóhíd hasznosítására
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztésben
foglaltakat.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: A pályázat kiírásakor tett a tulajdonos megkötést az ingatlan
hasznosításával kapcsolatban? Ha igen, akkor ezek milyen megkötések?
Ács Rezső polgármester: Nincs még kiírva a pályázat.
dr. Mezei László képviselő: Nincs még kiírva?
Ács Rezső polgármester: Most döntenek arról, hogy kiírják.
dr. Mezei László képviselő: Van lehetőség arra, hogy a kiíró tegyen olyan jellegű
megkötéseket, amelyek a hasznosítást a város számára kedvező irányba befolyásolhatják?
Ács Rezső polgármester: 2009-2010. években volt rá érdeklődés a szomszéd telek
tulajdonos részéről, de nem adta meg azt az árat, amelyet az értékbecslés tartalmazott, ezért
nem adták el számukra ezt az ingatlant. Nem szerencsés, ha úgy írják ki a pályázatot, hogy
eleve megkötést tartalmaz.
Az Epreskert utcának egy szégyenfoltja sajnos ez a
kényszervágóhíd.
Rácz Zoltán képviselő: A Szerkezetlakatos Kft. volt az egyik pályázó erre az épületre, ők
nem adták meg a szükséges árat. Amikor egy ilyen ingatlan eladásra kerül, akkor a városnak
az lenne az érdeke és ezt kell figyelembe venni, hogy az milyen haszonnal jár később a város
polgáraira. A Kft. feltehetően azért akarja megvásárolni, mert bővíteni akarja az üzemét,
ezáltal munkahelyet teremt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 134/2015.(V.28.) határozata
a volt kényszervágóhíd hasznosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése értékesítésre kijelöli az önkormányzati tulajdonban
lévő szekszárdi 4032/2 hrsz-ú, 1682 m2 alapterületű üzem
megnevezésű – természetben az Epreskert utcában található volt
kényszervágóhíd - ingatlant. A Közgyűlés a volt
kényszervágóhíd ingatlant nyilvános árverés keretében, a
forgalmi értékbecslésben szereplő piaci ár, mint kikiáltási ár
figyelembe vételével értékesíti.
2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a nyilvános
árverés lebonyolítására és felhatalmazza a polgármestert az
árverés győztesével kötendő adásvételi szerződés aláírására, a
jegyzőt annak ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

32.

2015. június 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 135/2015.(V.28.) határozata
önkormányzati ingatlanok értékesítéséről (10555 hrsz,
11424/1 hrsz)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi 10555
hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlanból cca 550 m2 nagyságú
területrész, valamint a 11424/1 hrsz-ú, saját használatú út
megnevezésű, 120 m2 nagyságú ingatlan értékesítéséhez a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 67/2015. (II.24.) és 87/2015.
(III.10.) GPB számú határozatában foglalt feltételek szerint. A
Közgyűlés megállapítja, hogy az ingatlanok már nem szolgálják
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a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör
gyakorlását, ezért azokat a forgalomképtelen törzsvagyonból
átsorolja az üzleti vagyontárgyak közé.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi
módosításakor
intézkedjen
a
fenti
vagyontárgyak
forgalomképessé minősítéséről.
Határidő:
Felelős:

2015. június 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 136/2015.(V.28.) határozata
önkormányzati ingatlanok értékesítéséről (1678/2 hrsz, 1692
hrsz)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi 1678/2
hrsz-ú, közterület megnevezésű ingatlanból cca 20 m2 nagyságú
területrész, valamint a 1692 hrsz-ú, árok megnevezésű, 69 m2
nagyságú ingatlan értékesítéséhez a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság 133/2015. (IV.27.) GPB számú határozatában foglalt
feltételek szerint. A Közgyűlés megállapítja, hogy az ingatlanok
már nem szolgálják a kötelező önkormányzati feladatkör
ellátását, vagy hatáskör gyakorlását, ezért azokat a
forgalomképtelen
törzsvagyonból
átsorolja
az
üzleti
vagyontárgyak közé.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi
módosításakor
intézkedjen
a
fenti
vagyontárgyak
forgalomképessé minősítéséről.

33.

Határidő:

2015. június 30.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó
pályázaton való részvételre
(150. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 137/2015.(V.28.) határozata
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatását célzó pályázaton való részvételről
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése támogatja a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4.
pont aa), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatok benyújtását
az alábbiak szerint:
1. A Közgyűlés az ab) alcél alapján támogatja a Gyermeklánc
Óvoda Perczel utcai intézményének fejlesztésére, felújítására
történő pályázat benyújtását, melynek összköltségvetése
40.000.000 Ft, ebből az igényelt támogatás 30.000.000 Ft és a
Közgyűlés önerőként 10.000.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi
költségvetés Felhalmozási Tartalék keret terhére.
2. A Közgyűlés a b) alcél alapján támogatja a Szent István téri út
felújítását
célzó
pályázat
benyújtását,
melynek
összköltségvetése 40.271.620 Ft, ebből az igényelt támogatás
15.000.000 Ft, önerőként 25.271.620 Ft-ot biztosít a 2015. évi
költségvetésében az MFB infrastruktúra program terhére.
3. A Közgyűlés a c) alcél alapján támogatja a Városi
Sportcsarnok termeinek felújítását célzó pályázat benyújtását,
melynek összköltségvetése 30.769.231 Ft, ebből az igényelt
támogatás 20.000.000 Ft, önerőként 10.769.231 Ft-ot biztosít a
2015. évi költségvetés Felhalmozási Tartalék keret terhére.
II. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati
dokumentáció aláírására, valamint a jegyzőt a pályázat
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2015. június 9.
Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző
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35.

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2014. évi
megvalósulásáról
(tajekoztato1)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság megismerte a tájékoztatót és
tudomásul vette. A bizottsági ülésen részt vett Pócs Margit, civil referens, az ő szóbeli
megnyilvánulásából is kiderült, illetve megerősítette azt, ami a tájékoztatóban is benne van,
hogy az önkormányzat és a civilek közötti kapcsolat rendkívül kiegyensúlyozott, konstruktív
előremutató.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, elfogadásra
javasolja.
A közgyűlés a tájékoztatót –határozathozatal nélkül – tudomásul vette.
36.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekről
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 138/2015.(V.28.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
47/2015. (III.26.), 62/2015. (III.26.), 63-64/2015. (III.26.), 6768/2015. (IV.15.), 70-71/2015. (IV.15.), 72-73/2015. (V.29.),
75-76/2015. (IV.29.), 78-87/2015. (IV.29.) határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

37.

2015. május 28.
Ács Rezső polgármester

Csatlakozás az Élő Bolygónk kezdeményezéshez
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Szekszárd városa a klímabarát településeknek hosszú évekre
visszanyúló tagja. Ennek köszönhetően bekerült a környezettudatos, környezetbarát politikát
folytató városok közé és ezt szeretnék a jövőben megtartani. Különösen fontos a történelmi
borvidék megóvása. Ez többletfeladatot nem jelentene, de mindenféleképpen megerősítené a
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város azon szándékát, hogy ezen az úton kíván tovább haladni, ezért javasolja a
közgyűlésnek, hogy dr. Áder János köztársasági elnök úr által közzétett „Élő bolygónk”
elnevezésű kezdeményezéshez Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozzon
és mindazokban a programokban vegyen részt, amik azokat a célokat szolgálják, amelyeket
egyébként klímabarát településként kitűztek maguk elé.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 139/2015.(V.28.) határozata
„Élő bolygónk” kezdeményezéshez történő csatlakozásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
kinyilvánítja csatlakozási szándékát dr. Áder János köztársasági
elnök által indított „Élő bolygónk” kezdeményezéshez.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz és
regisztrációhoz szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

38.

2015. június 5.
Ács Rezső polgármester

Kérdések, interpellációk

- Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez az átláthatósági
rendeletről
(írásbeli interpelláció)
Rácz Zoltán képviselő: Az átláthatósági rendelettel kapcsolatban nyújtott be egy
interpellációt. Úgy látja, hogy beindult a folyamat amióta a beadvány megérkezett. Több
minden olvasható a www.szekszard. hu honlapon. Kéri, hogy próbálják ezt komolyan venni,
saját érdekük, a város érdeke, mindenkinek az érdeke, hogy amit rendeletként elfogadtak, azt
tartsák is be.
Ács Rezső polgármester: Hangsúlyozza, hogy a város honlapja már akkor is megfelelt a
törvényi előírásoknak, amikor képviselő úr megfogalmazta ezt a kérdést. A szekszárdi városi
honlap éppen átalakítás alatt áll. Szeretnék egy kicsit dinamikusabbá, a városlakók és bárki
számára könnyebben áttekinthetőbbé, vonzóbbá és informatívabbá tenni és ebben a
folyamatban a képviselő úr által megfogalmazott kérdésnek is helye és szerepe van. A
fejlesztés lezárását követően még egyszerűbb, még hatékonyabb és még könnyebben
áttekinthető lesz a honlap. Képviselő úr elfogadja a választ?
Rácz Zoltán képviselő: Igen.
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- Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez a városi
beruházásokról
(írásbeli interpelláció)
Rácz Zoltán képviselő: Szekszárdot úgy jellemzik az országban, hogy ez a „mutyi” városa,
ezt most már elég sokszor lehetett hallani. Egyszer el kellene oda jutni, hogy a város, a
képviselőtestület ezt szégyenfoltot le tudja magáról lemosni. Abban a folyamatban, amibe a
polgármesteri hivatal épületének felújítása is tartozik, a pénznek jelentős része nem arra
fordítódik, amire valójában szánják, hanem mindenfelé szétcsorog. A testületnek kellene
döntést hozni, vagy olyan állásfoglalást elfogadni, amivel ki tudnák azt nyilvánítani, hogy az
országos „mutyi” folyamatban nem kívánnak részt venni, még akkor sem, hogyha esetleg az
bizonyos mértékig hátrányosan érinti a várost.
Ács Rezső polgármester: A szóbeszédekkel nem kíván foglalkozni. Hogy milyen települést
minek neveznek, lehetne ellenpéldákat is mondani, akár Szekszárd vonatkozásában is. A
szőlő és a bor nemzetközi városának nevezik, sok helyen a bor fővárosának nevezik
Szekszárdot. Szekszárd nevéhez nagyon sok pozitív jelző csatlakozik. Képviselő úr első
kérdése „A Kadarka utcai óvoda, a Polgármesteri Hivatal épületének felújításával
kapcsolatosan miért van Budapesten a management?” Egy közbeszerzési eljárást folytattak le
és az a cég adta a legkedvezőbb ajánlatot. Az eljárás teljesen szabályos volt. Ennek a
végeredményeként született meg ez a döntés. Következő kérdése: „Hogy lehet úgy
törvénytelenül dönteni, hogy egyetlen pályázó esetében is eredményt hirdetnek, a
polgármesteri hivatal épülete esetében?” Az egyetlen pályázó az a zalaegerszegi cég volt,
mint annyi más esetben. Képviselő urat megkéri, hogy tájékozódjon, mielőtt kemény szavakat
használ, a törvénytelen kifejezésre gondol elsősorban. Nem tud olyat felmutatni, amikor az
önkormányzatot törvénytelen eljáráson érte volna bármelyik hatóság és ezt vissza is utasítja.
De konkrétan a válasz az, hogy ez egy nyílt közbeszerzési eljárás volt. A nyílt közbeszerzési
eljárás esetében, ha egyetlen egy pályázó van, és az ő pályázata érvényes, akkor eredményt
kell hirdetni. Az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján, ha meghívásos pályázatról van
szó, csak akkor érvényes az eljárás, ha van 3 érvényes ajánlat. A nyílt közbeszerzési eljárás és
a meghívásos között ez a lényegi különbség. Mind a kettő az eljárásrend szabályos és abszolút
törvényszerű, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelel. „Hogyan lehetséges az, hogy
rendszeresen jóval túllépik a költségkeretet pl. a Kadarka utcai, jobb oldali többség, közel egy
hónapja megszavazta, a többlet költségek elszámolhatóságát. De szekszárdi alvállalkozók,
akik nyílván nagyon szerény áron jutottak hozzá, többletköltség nélküli munka kis
hányadához, még a mai napig sem kapták meg, a pénzüket?” Ez a megfogalmazás „hogy akik
nyilván, nagyon szerény áron”, ez egy feltételezés. Van konkrét példája? Ez a megfogalmazás
azt sugallja, hogy képviselő úr ebben a kérdésben tájékozatlan és feltételezések alapján
fogalmazza meg állításait. Erre konkrétan a válasz az, hogy egy tervezői költségbecslés
alapján még 2013. évben készült el ez a költségvetés. A jövőben új eljárásrendet szeretnének
bevezetni, hogy a piaci árakon egy vállalkozó által készített árajánlat alapján szeretnék a
költségeket beárazni, hogy ha lehet, akkor ne lépjék túl a költségkeretet a pályázat
megnyerését követően. A tervezői költségbecslés Magyarországon elfogadott programok
alapján készült, tehát elvileg meg kellene feleljen a piaci áraknak és igényeknek. Sajnos az
eljárások néhány esetben ezt nem igazán igazolják vissza. 2013. évben volt a pályázat
benyújtása és 2015. évben tudtak dönteni a kivitelező személyéről. Eltelt két év, a piacon sok
minden változott, ez sajnos az árajánlatban is megjelent. A fővállalkozónak nyilatkoznia kell
az alvállalkozói teljesítés mértékéről. Az önkormányzat a vállalkozó számára 2 ütemben fizeti
ki az ellenszolgáltatást. Első körben az alvállalkozókat megillető részt fizeti ki és azt
követően a fővállalkozót megillető részt. Abban az esetben fizeti ki a fővállalkozót megillető
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részt az önkormányzat, amennyiben az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás
teljesítéséről nyilatkozik, valamint az alvállalkozók számára átutalt ellenszolgáltatásról a
banki bizonylatokat benyújtja. A Kadarka óvoda esetében a vállalkozási szerződés fizetési
feltétele alapján két részszámla és egy végszámla került meghatározásra a szerződésben. Az
első két részszámla kifizetésre került. Az alvállalkozók kifizetéséről banki bizonylatok
benyújtásra kerültek. A végszámla benyújtása folyamatban van. Az, hogy a szekszárdi
alvállalkozók nem kapták meg ezt a pénzt, egy rosszindulatú feltételezés. A jövőben is
szeretnének mindent megtenni annak érdekében és úgy kötik a szerződéseket, ahogy ebből a
tájékoztatóból is látszik, hogy mindazok a szekszárdi vállalkozások, akik városi projektekben
vesznek részt, biztosak lehessenek abban, hogy meg fogják kapni a pénzüket és a saját
dolgozóikat meg tudják tartani és munkához tudnak jutni. Képviselő úr elfogadja a választ?
Rácz Zoltán képviselő: Nem fogadja el a választ. Az alvállalkozók nem kapták meg a
pénzüket, ezt egészen biztosan tudja. A másik dolog az, ami rettenetesen zavaró ebben az
egész dologban, hogy Pesten van a management, az azzal is jár, hogy a szekszárdi vállalkozók
szerint, neki azt mondták egybehangzóan, hogy 250 millió forintos végösszegre kellett, hogy
kalkuláljanak, amikor a Polgármesteri Hivatal épületéről volt szó. Szeretné, hogy ha ezt
helyre raknák egyszer és mindenkorra tisztességesen, lásson bele több ember, nézze meg.
Nem jó a pesti management. Egy megyei jogú városban nem tudnak felállítani egy
managementet, aki egy ekkora beruházást végigvisz? Nem fogadja el a választ.
Ács Rezső polgármester: Minden tényszerű és szabályszerű, de természetesen, hogyha a
képviselő úr megnézte az elmúlt néhány hónap beruházásait és projektjeit, nem tud olyat
mondani, amelyet nem szekszárdi vállalkozókkal, szekszárdi vállalkozók bevonásával,
szekszárdi projektmanagementtel valósítottak volna meg, vagy indítottak el.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés –melynek létszáma 12 fő - 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 2 nem
szavazat mellett elfogadott.
- Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „A civilek tényleg
nem érdemelnek nagyobb figyelmet?” címmel
Rácz Zoltán képviselő: A civil referens benyújtotta a 2014. évi beszámolóját. A Szociális és
Egészségügyi Bizottság ülésén az elnök úr tisztességesen bevallotta, hogy nem tudta végig
olvasni, iszonyú sok ez az anyag. Nem végezett közvélemény kutatást, hogy a bizottsági
tagok vajon végigolvasták-e az előterjesztést. Nem is szavaztak ebben a témában. A civil
szakreferensnek feltette a kérdést, hogy nem lenne szükséges a civileknek nagyobb
odafigyelésre. A válasz az volt, hogy az nagyon jó lenne. Amikor az éves munkatervre kért
polgármester úr év elején javaslatokat, ellenzékként azt kérték, hogy tartson a testület civil
napot, ahol az egyiken, az egészségügy és oktatás, a másikon a sport, szabadidő tevékenység
és környezetvédelem kerülne megbeszélésre. Ezt nem tartotta szükségesnek polgármester úr.
A mai beszámoló arról győzte meg, hogy nagyobb tisztelet illetné meg a civil tevékenységet
folytató polgárokat, legalább annyi, hogy évente egyszer beszámoljanak. Legyen idő arra,
hogy meghallgassák őket, és orvosolják a kifogásaikat. Az önkormányzati hetilap legalább
harmad tartalmának a civilekről kellene szólnia. Elfogadhatatlannak tartja, hogy az
önkormányzati hetilap szerkesztősége önkormányzati képviselőként írt két levelére még csak
nem is hajlandó válaszolni. A civilek ugyanerről panaszkodnak. Javasolja a téma napirendre
tűzését belátható időn belül.
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Ács Rezső polgármester: Aki képviselő úrnak ezt a tájékoztatást a civilek részéről adta,
valószínű, hogy nem ért rá azokra a programokra elmenni, amelyeket a Civil Kerekasztal
szervezésében bonyolítottak. Az idei évben már több alkalommal személyesen vett részt
olyan egyeztetéseken, ahol például Szekszárd 2020. programhoz hasonlóan a civileknek is
elmondták azokat az elképzeléseket, amelyeket ebben a 6 éves ciklusban szeretnének
megvalósítani és meghallgatták azokat a javaslatokat, amelyeket szeretnének ebben a
programban látni, vagy ebbe a programba beépíteni. Tavaly volt az Állampolgári Részvétel
Hete, ahol a civil szervezetek is megfogalmazták a kritikáikat, javaslataikat, kérdéseiket,
jóindulatú megjegyzéseiket és kérték azt, hogy ezekre a felvetésekre a polgármester
személyesen válaszoljon. A Humán Bizottság elnök asszonya naponta legalább kettő olyan
eseményen, programon vesz részt, amelyet a civilek szerveznek. Komolyan veszik a civileket,
számítanak az ő munkájukra. Az idei évben a bizottsági alapokat megemelték azért, hogy a
civil szféra támogatását még jobban meg tudják erősíteni. Ezt vissza kell, hogy utasítsa,
információhiányban szenved, aki ezeket mondta. Szívesen látná képviselő urat ezeken a
fórumokon, jöjjön el, hallgassa meg azt, amikor a civilek elmondják a véleményüket. Az,
hogy nem veszik komolyan a civileket, nem fedi a valóságot. Képviselő úr elfogadja a
választ?
Kerekes László, Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Rácz Zoltán képviselő: Nem fogadja el a választ, mert azok a rendezvények, ahol a civilek is
meghívást kaptak legutóbb a Babits Központban, nem alkalmasak arra, hogy kifejthessék a
véleményüket. Másfelől ha van egy civil nap, az mindenképpen egy nagyobb megbecsülést
jelentene a civil szervezeteknek.
Ács Rezső polgármester: 300 civil szervezet van a városban, és amit képviselő úr említett, a
Közéleti Fórum volt, mely teljesen másról szólt. Vegyék komolyan a képviselőséget, és ha
próbálnak megfogalmazni többséget érintő, vagy a többség életét befolyásoló vagy a városi
ügyek szempontjából fontos kérdéseket, kritikákat, azok a jövőben legyenek megalapozottak.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés –melynek létszáma 10 fő - 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett
elfogadott.
Kerekes László visszatér az
határozatképes.

ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés

- Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez
Kerekes László képviselő: Ma reggel kapott egy levelet, amelyben leírják, hogy a roma
kisebbség részére a Szekszárdi Élményfürdőben heti egy alkalommal ingyen fürdést
biztosítanak. Tájékoztatást kér polgármester úrtól ebben az ügyben. Több eseményre nem
kaptak meghívót a képviselők, például alapkőletételekre, átadás-átvételekre. Kéri, hogy a
jövőben minden rendezvényre, átadás-átvételre kapjanak meghívót.
Ács Rezső polgármester: Amikor valamilyen eseményre a polgármester kap meghívót, nem
mindig kapnak a képviselők is. Minden olyan eseményre, amire a képviselők is meghívottak,
azt minden képviselőnek kiküldi a hivatal, nem tesznek különbséget kormánypárti, ellenzéki
képviselők között. Az első kérdésre válaszolva elmondja, hogy nincs olyan, hogy bármilyen
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származású szekszárdi, vagy városkörnyéki polgár a fürdőt ingyen látogathatná. De ha valaki
megveszi a belépőjegyet, nem lehet azért kitiltani, mert ő valamilyen népcsoporthoz tartozik,
vagy más származású. Abban az esetben, ha a fürdő területén bűncselekményt követnek el,
vagy nem úgy viselkednek, ahogyan az általános normák alapján elfogadható lenne, a
biztonsági szolgálat megteszi a szükséges intézkedéseket.
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez
Ács Rezső polgármester: Megállapítja, hogy Zaják képviselő asszony nincs az ülésteremben,
így ezt a kérdést nem tudja a testület tárgyalni.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 11 óra 50 perckor
berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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