Szám: IV/B/113-9/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. október 25-én
(csütörtökön) 13 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Tóth
Gyula, Gyurkovics János, Kővári László, dr. Máté István, Pap Máté, Ferencz Zoltán, Kerekes
László, Zaják Rita, Rácz Zoltán képviselő.
Összesen: 12 fő
Távolmaradását jelezte:

Gombás Viktória, Murvai Árpád képviselő

Távol maradt:

Szabó Balázs képviselő

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

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató,

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 12 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
dr. Molnár Kata jegyző: Új napirendi pontok felvételére tesz javaslatot, melyeket a képviselők
pótanyagként megkaptak:
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Nyilvános ülés napirendjére javasolt előterjesztések:


Javaslat a Szekszárdi „Babits” Általános Iskoláért Alapítvány támogatására
(272. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense



Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó biológiai
aktivitásérték biztosítása
(271. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 293/2016. (XI.24.) számú
a víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról szóló határozata
módosítására
(273. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jegyző megbízott, jogász



Javaslat az EFOP-2.4.2-17-2018-00018 azonosítószámú „Lakhatási körülmények
javítása Szekszárdon” című pályázat keretein belül megvalósítandó program
eredményessége érdekében kötendő Együttműködési megállapodás megkötésére
(274. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető



Javaslat a TOP-6.1.1-16 számú, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú pályázati
felhívás keretében „Iparterületek elérhetőségét megteremtő és erősítő utak, illetve
csomópontok fejlesztése Szekszárdon” című támogatási kérelem benyújtására
(275. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Zárt ülés napirendjére javasolt előterjesztés:



Az Ipari Parkban lévő ingatlanok vételére benyújtott pályázatok értékelése
(269. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

Rácz Zoltán képviselő: Sérelmezi, hogy az ülésen olyan előterjesztések kerültek kiosztásra,
melyek anyagi kötelezettségvállalással járnak, ezért nem fogja megszavazni azokat.
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A polgármester szavazásra teszi fel a 272. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, 1 nem
szavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 271. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére történő felvételét,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett,
tartózkodás nélkül elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 273. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére történő felvételét,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett,
tartózkodás nélkül elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 274. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére történő felvételét,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett,
tartózkodás nélkül elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 275. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére történő felvételét,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett,
tartózkodás nélkül elfogadott.
Szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás
mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 269. számú előterjesztés zárt ülés napirendjére történő felvételét,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a módosítással
együtt, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet állapította meg:
Napirend
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető
2. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a
pótmunkák kapcsán, továbbá a kivitelezői vállalkozási szerződés határidő
módosítására
(249. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
3. Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Óvoda és bölcsőde
fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt keretében konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítására
(252. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
4. Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratának módosítására
(261. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila ügyvezető
5. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratának módosítására
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász, dr. Szepesi Zsuzsa ügyvéd
6. Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának
módosítására
(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
7. Javaslat az Agenta Girls Szekszárdi Football Club Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás
megadására
(266. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
8. Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit
Kft. feladatainak ellátásához
(268. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Csillag Balázs ügyvezető
igazgató
9. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Karral kötendő háromoldalú együttműködési megállapodás
megkötéséhez való hozzájárulásra
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető
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10. Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés
módosítására
(263. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
11. Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
12. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel a Szekszárdi Vasárnap kiadási
tevékenységének ellátására kötött megállapodás módosítására
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
13. Sportolói lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
14. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szakembere számára lakáshasználat biztosítására
(267. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
15. A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelme
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
16. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
17. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri döntésekről
(2018. III. negyedév)
(257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós
bizottsági referens, dr. Kajos Nikolett aljegyző, Tamási Anna igazgatóságvezető
18. Javaslat a Szekszárdi „Babits” Általános Iskoláért Alapítvány támogatására
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(272. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
19. Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó biológiai
aktivitásérték biztosítása
(271. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
20. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 293/2016. (XI.24.) számú
a víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról szóló határozata
módosítására
(273. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jegyző megbízott, jogász
21. Javaslat az EFOP-2.4.2-17-2018-00018 azonosítószámú „Lakhatási körülmények
javítása Szekszárdon” című pályázat keretein belül megvalósítandó program
eredményessége érdekében kötendő Együttműködési megállapodás megkötésére
(274. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
22. Javaslat a TOP-6.1.1-16 számú, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú pályázati
felhívás keretében „Iparterületek elérhetőségét megteremtő és erősítő utak, illetve
csomópontok fejlesztése Szekszárdon” című támogatási kérelem benyújtására
(275. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
23. Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez a
„Szabadságért Szekszárd” kitüntető cím adományozásával kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS:
24. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens
25. Javaslat a Sárvíz u. 6. szám alatti ingatlan hasznosítására
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
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26. Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft. törzstőkéjének leszállítására vonatkozó tulajdonosi
döntések meghozatalára
(260. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász, dr. Molnár Kata jegyző

27. Az Ipari Parkban lévő ingatlanok vételére benyújtott pályázatok értékelése
(269. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
18/2018. (X.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi
alapellátások
körzeteiről
szóló
54/2012.
(XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
289/2018. (X.25.) határozata
az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
felkéri az Egészségügyi Gondnokságot, hogy az
egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2018. (X.30.)
önkormányzati rendeletnek megfelelően kezdeményezze a
működési engedély módosítását a Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatalánál;
Határidő: 2018. november 5.
Felelős:
Lovrity
Attiláné
intézményvezető

Egészségügyi

Gondnokság

2.
úgy határoz, hogy a körzetmódosítás miatt felmerült
költségeket az Egészségügyi Gondnokság viseli.
Határidő: 2018. október 25.
Felelős:
Lovrity
Attiláné
intézményvezető

Egészségügyi

Gondnokság

2. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
a pótmunkák kapcsán, továbbá a kivitelezői vállalkozási szerződés határidő
módosítására
(249. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja a közgyűlésnek, hogy a pótmunkák elvégzéséhez nettó 1.267.554,Ft + 342.240,- ÁFA, azaz bruttó 1.609.794,- Ft összegű önerőt biztosítson a 2018. évi
költségvetés terhére. A bizottság továbbá felhívta a Polgármesteri Hivatalt a tervezői
felelősség kivizsgálására.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Amikor ide beült, az első közgyűlésen elmondta, hogy a beruházások
terveztetése terén vannak bizonyos tapasztalatai, mivel az atomerőműben projektmenedzser
volt. Akkor elmondta, hogyan lehetne, kellene a tervezéseket, illetve a kivitelezéseket a
minőségbiztosítás oldaláról is jobban megfogni, mint ahogy eddig volt. Ez a véleménye „süket
fülekre talált”. Ez a példa is mutatja, hogy nagyon fontos lenne, hogy a jövőben a tervezésnél
és a kivitelezésnél is a minőségbiztosítás legyen meg a város részéről. Miért nem történt ebben
semmi?
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Ács Rezső polgármester: Az eddigi munkák során a tervezésnél és a kivitelezésnél nem nagyon
találkoztak fennakadással. Most valóban beállt egy ilyen helyzet. Eddig ilyen problémával nem
szembesültek. Szigorúbban kell fogni a tervezőket. Köszöni képviselő úrnak a felvetését.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott,
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
290/2018. (X.25.) határozata
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka
utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a
pótmunkák kapcsán, továbbá a kivitelezői vállalkozási
szerződés határidő módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
1.
támogatja, hogy a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása”
című projekt megvalósításához szükséges pótmunkák
elvégzéséhez nettó 1.267.554 Ft + 342.240 ÁFA, azaz bruttó
1.609.794 Ft összegű önerő kerüljön biztosításra az
önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére, egyúttal
támogatja a kivitelezői vállalkozási szerződés határidejének
módosítását;
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési
rendelet soron következő módosításakor az 1. pontban szereplő
összeget építse be a rendelettervezetbe.
Határidő:
Felelős:

2018. november 30.
dr. Molnár Kata jegyző

3. Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Óvoda és bölcsőde
fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt keretében konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítására
(252. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
9
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Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Mikorra várható a felújított óvodának az újbóli megnyitása?
Ács Rezső polgármester: Lefolytattak egy közbeszerzési eljárást, ahol jóval magasabb
ajánlatok érkeztek be, mint a rendelkezésre álló költségvetési forrás, ezért eredménytelenné
nyilvánította a döntéshozó az eljárást. Az építőiparban az árak emelkedtek, abból a
költségvetésből, amit például egy éve terveztek, már nem valósítható meg a beruházás
jelenleg. A közbeszerzési eljárást újra le fogják folytatni, egy kicsit más műszaki tartalommal.
Úgy gondolja, hogy a kivitelezés egy év alatt megvalósítható, az előkészítő szakasz lesz egy
kicsit hosszabb az előbb említettek miatt.
Zaják Rita képviselő: Mekkora volt a tervezett költség és a legjobb árajánlat között a
különbség?
Ács Rezső polgármester: Pontos számot most nem tud mondani, de jelentős összeggel
magasabb volt az ajánlat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
291/2018. (X.25.) határozata
a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Óvoda és
bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt
keretében konzorciumi együttműködési megállapodás
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja
a
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú, „Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd
Szőlőhegyen” című pályázat keretében a konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítását.
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester
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2.
felhívja a polgármestert a konzorciumi együttműködési
megállapodás módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. október 31.
Ács Rezső polgármester

4. Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratának módosítására
(261. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila ügyvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
292/2018. (X.25.) határozata
a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése- mint
kizárólagos tulajdonos1.
a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okiratának „A társaság vagyona” című 10.
pontját 2018. október hó 25. napjával hatályon kívül helyezi
akként, hogy annak helyébe egyidejűleg a következő lép:
„10. A társaság vagyona
A társaság vagyona 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint,
amely 3.000.000,-Ft készpénzbetétből áll.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tag törzsbetéte
3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint készpénzbetétből áll.”
A társaság törzstőkéjét 100%-ban a társaság rendelkezésére
bocsátották.
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2.
a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okiratának 14. I. pontját 2018. október hó 25.
napjától kezdődő hatállyal hatályon kívül helyezi akként, hogy
annak helyébe egyidejűleg a következő rendelkezés lép:
„I. A könyvvizsgáló megbízatása 2019. június 30. napjáig szól.”
3.
A 201/2018. (VI.21) számú közgyűlési határozatnak
megfelelően az 1.000.000,-Ft-ra leszállított törzstőkének
3.000.000,-Ft
összegű
törvényi
minimumra
történő
felemeléséhez szükséges 2.000.000,-Ft, azaz kettőmillió forint
pénzbeni vagyoni hozzájárulást az Önkormányzat, mint egyedüli
tag szolgáltatja a társaság bankszámlájára átutalással 2018.
október hó 29. napjáig.
Határidő:
Felelős:

2018. október 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

5. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratának módosítására
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász, dr. Szepesi Zsuzsa ügyvéd
dr. Molnár Kata jegyző: Kiosztásra került a napirendi ponthoz kapcsolódóan egy módosított
határozati javaslat. Az 1.3. pont szerint az alapító okirat 10.1 pontjának utolsó mondata
változna a könyvvizsgáló megbízatásának idejét tartalmazó korábbi közgyűlési döntésnek
megfelelően. Továbbá az alapító okiratnak az ügyvezető jogait és kötelezettségeit tartalmazó
8.3. pontjának a. alpontja módosulna, mely szerint 25.000.000,- Ft-ot meghaladó összegű
egyedi kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződés megkötéséhez az alapító jóváhagyása
szükséges. Javasolja, hogy a többi önkormányzati céghez hasonlóan, ennél a gazdasági
társaságnál is így kerüljön szabályozásra a kötelezettségvállalásra vonatkozó rendelkezés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
293/2018. (X.25.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Korlátolt Felelőségű
Társaság alapító okiratának módosításáról
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1.
Az alapító úgy dönt, hogy 2018. október 25. napjától
kezdődően a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1.1. Az alapító okiratnak az alapító hatáskörébe tartozó
döntéseket tartalmazó 7. pontját kiegészíti és annak számozását
módosítja, akként az alapító okirat 7. pontjának az alapító
hatásköreit tartalmazó felsorolása n, alpontjától kezdődően az
alábbira módosul:
„n.
A 25.000.000,- Ft-ot meghaladó összegű egyedi
kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződés megkötésének
jóváhagyása.
o. A költségvetési terv elfogadása.
p. Mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy az Alapító Okirat
az alapító kizárólagos hatáskörbe utal.”
1.2
Az alapító okiratnak az ügyvezető jogait és
kötelezettségeit tartalmazó 8.3. pontjának a. alpontja az
alábbira módosul:
„8.3. Jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére,
azzal, hogy 25.000.000,- Ft-ot meghaladó összegű egyedi
kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződés megkötéséhez az
alapító jóváhagyása szükséges.”
1.3
Az alapító okiratnak a könyvvizsgáló megbízatásának
idejét tartalmazó 10.1 pont utolsó mondata az időközben
elfogadott hosszabbításnak megfelelően az alábbira módosul:
„A könyvvizsgáló megbízatása 2018. július hó 1. napjától 2020.
június hó 30. napjáig szól.”
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2. felhívja és felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. október 31.
Ács Rezső polgármester

6. Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratának módosítására
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(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
294/2018. (X.25.) határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése,
mint alapító
1.
a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okirata I. alcímének 2. pontját 2018. október hó
30. napjával hatályon kívül helyezi akként, hogy annak helyébe
2018. november hó 1. napjától kezdődően a következő I./2. pont
lép:
„I. 2. A társaság székhelye: 7100 Szekszárd,
Mátyás király utca 8. fszt. 7.
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja az ügyvezetőt, hogy a változás bírósági
nyilvántartásban való bejegyzése iránt szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2018. október 30.
Bay Attila ügyvezető

7. Javaslat az Agenta Girls Szekszárdi Football Club Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás
megadására
(266. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
295/2018. (X.25.) határozata
az Agenta Girls Szekszárdi Football Club Kft. részére
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul, hogy az Agenta Girls Szekszárdi Football Club
Kft. (Szekszárd, Keselyűsi út 3.) a látvány – csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról,
a
támogatás
elszámolásának
és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésnek szabályairól szóló
107/2011. (IV.30.) Korm. rendelet alapján sportfejlesztési
programjának keretében a Szekszárdi Sportközpont Nkft.
területén található 3789/3 helyrajzi számú ingatlanon új füves
futball pályát alakítson ki,
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester

2.
amennyiben az egyeztetések alapján szükséges,
hozzájárul, hogy sikeres pályázat esetén a beruházás üzembe
helyezését követő 15 évben – a beruházás üzembe helyezését
követő harminc napon belül tett külön nyilatkozattal – a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig az érintett ingatlanra jelzálogjog
kerüljön bejegyzésre,
3.
felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára, továbbá a szükséges nyilatkozatok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. november 5.
Ács Rezső polgármester
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8. Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához
(268. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Csillag Balázs ügyvezető
igazgató
Ács Rezső polgármester: Mint ismeretes, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. a fürdő és
uszoda működtetésével jelentős részt vállalt át a várostól. Már említette az építőipari
áremelkedéseket, a béremelkedéseket, illetve több civil szervezet számára is teret
biztosítanak az épületekben. Mindezek miatt ötven millió forintos pótelőirányzatot javasol a
szervezet számára biztosítani. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A Kft. tavalyi évben kapott összes önkormányzati támogatásához képest
mennyivel kap többet az idén?
Ács Rezső polgármester: Kéri a gazdasági igazgatóságvezető asszony segítségét, aki szerint
négy-ötmillió forinttal több az idei támogatás.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
296/2018. (X.25.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. feladatainak
ellátásához pótelőirányzat biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
tevékenységének ellátásához 50.000.000-Ft költségvetési
pótelőirányzatot biztosít a 2018. évi költségvetés terhére;
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester
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2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2018. évi
költségvetési rendelet következő módosításakor fenti összeget
építse be a rendelettervezetbe.
Határidő:
Felelős:

2018. november 30.
dr. Molnár Kata jegyző

9. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Karral kötendő háromoldalú együttműködési megállapodás
megkötéséhez való hozzájárulásra
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri alpolgármester asszonyt, hogy egészítse ki az előterjesztést.
dr. Haag Éva alpolgármester: Az együttműködési megállapodás három projektnek az
összefoglalása, háromoldalú, mert a Tolna Megyei Önkormányzat is szerepel benne. A Dienes
Zoltán Pedagógus Továbbképző Kutatóközpont, az IQ Együttműködési és Innovációs
Kutatóközpont és a Vidékfejlesztési Kutatóközpont kialakításával kapcsolatban egy éven belül
kidolgozásra kerül az együttműködés. Az egyetemi kar azzal kereste meg az önkormányzatot,
hogy adja hozzájárulását a központok kialakításához és segítse a cél megvalósulását. Ez nem
jár anyagi kötelezettségvállalással. Kéri kiegészíteni az előterjesztés határozati javaslatát azzal,
hogy három személyt javasol delegálni a három szervezethez: Csillagné Szánthó Polixénát a
Dienes Zoltán Pedagógus Továbbképző Kutatóközponthoz, az IQ Együttműködési és
Innovációs Kutatóközponthoz dr. Máté István képviselőt, a Vidékfejlesztési Kutatóközponthoz
pedig dr. Kajos Nikolett aljegyzőt javasolja.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek tárgyalásra javasolta, mert nem tudtak még résztvevőket delegálni.
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy apró módosítást tartalmazó anyagot
küldtek az egyetemtől, mely azt tartalmazza, hogy a PTE részéről prof. Dr. Klein Sándor helyett
Dr. Bús Imrét javasolják.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Alpolgármester asszony módosító javaslatával együtt teszi fel
szavazásra a határozati javaslatot.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
297/2018. (X.25.) határozata
a
Pécsi
Tudományegyetem
Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karral kötendő
háromoldalú együttműködési megállapodás megkötéséhez
való hozzájárulásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karral, valamint a Tolna
Megyei Önkormányzattal az előterjesztés mellékletét képező
együttműködési megállapodás megkötéséhez;
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2.
a munkacsoportok tekintetében képviseletre az alábbi
személyeket jelöli ki:
Dienes
Zoltán
PedagógusTovábbképző
és
Gyermekkultúra Módszertani Kutatóközpont működési
feltételeinek kialakítása céljából létrehozandó munkacsoport
tekintetében:
Csillagné Szánthó Polixéna, a Humán Bizottság elnöke
IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpont
működési feltételeinek kialakítása céljából létrehozandó
munkacsoport tekintetében:
dr. Máté István, a Humán Bizottság elnök-helyettese
Vidékfejlesztési Kutatóközpont működési feltételeinek
kialakítása céljából létrehozandó munkacsoport tekintetében:
dr. Kajos Nikolett aljegyző
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja
a
Polgármestert
megállapodás aláírására.
Határidő:
2018. november 30.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

az

együttműködési
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10. Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés
módosítására
(263. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
Ács Rezső polgármester: A Kadarka utcai orvosi rendelő és a gazdasági irodák rendezése
történik meg a vagyonkezelési szerződés módosításában. Az előterjesztésben leírták, hogy
milyen okai vannak ennek. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
298/2018. (X.25.) határozata
a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési
szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Az Önkormányzat és a Szekszárdi Tankerületi Központ
között kötendő szerződésmódosítást az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja,
Határidő:
Felelős:
2.

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester

felhívja a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására;

Határidő:
Felelős:

2018. október 31.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, hogy a
Szekszárdi Tankerületi Központtal a Szekszárdi I. Béla Gimnázium
Kollégiumában található orvosi rendelő költségeinek
megosztására vonatkozóan megállapodást kössön.
Határidő:
Felelős:

2018. október 31.
Lovrity Attiláné gondnokságvezető
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11. Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
299/2018. (X.25.) határozata
az általános iskolák felvételi körzetének megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdésében biztosított jogával élve
1.
a Tolna Megyei Kormányhivatal által 2019-re
meghatározni kívánt általános iskolai felvételi körzeteket – a
mellékletben foglalt kiegészítésekkel – elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester

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

2018. október 31.
dr. Molnár Kata jegyző

12. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel a Szekszárdi Vasárnap kiadási
tevékenységének ellátására kötött megállapodás módosítására
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
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Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés pótanyagként került kiküldésre. A kiadói
tevékenységgel kapcsolatos közbeszerzés lefolytatásáig bíznák meg a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft-t a kiadás ellátásának tovább folytatásával. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
javaslatának ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
300/2018. (X.25.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel a Szekszárdi Vasárnap
kiadási tevékenységével összefüggő megállapodás
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. között kötendő megállapodás
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja,
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester

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

2018. október 31.
Ács Rezső polgármester

13. Sportolói lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat évek óta biztosít a sportkluboknak, egyesületeknek
bérlakásokat, melyek közül a Szekszárdi Asztalitenisz Klub speciális helyzetben van, hiszen 1.5
millió forintot költöttek a bérlakás felújítására. Azt kérté, hogy az önkormányzat öt évre újítsa
meg a bérleti szerződést, de a jelenlegi lakásrendelet értelmében erre nincs lehetőség. Zajlik
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a rendelet felülvizsgálata, melynek során ezt a szempontot is megvizsgálják. A másik kérelem
a Kosárlabda Sport Club részéről érkezett.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
301/2018. (X.25.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd lakáskérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a
lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól
szóló 3/1994.(II.1.) Kt. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján
1.
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére az alábbi
lakások tekintetében biztosít három év határozott időtartamra2018.11.02-2021.11.01-ig- bérleti jogot:










Szekszárd, Széchenyi u. 43. 1/5.;
Szekszárd, Széchenyi u. 43. 1/6.;
Szekszárd, Széchenyi u. 43. 1/7.;
Szekszárd, Széchenyi u. 43. 1/8.;
Szekszárd, Széchenyi u. 43. 1/9.,
Szekszárd, Széchenyi u. 62-64. „B” I/4.
Szekszárd, Széchenyi u. 62-64. „B” II/2.
Szekszárd, Mikes u. 3. II/7.
Szekszárd, Mikes u. 3. IV/12.

Határidő: 2018. november 1.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgatóját, hogy
a szükséges iratok elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2018. november 1.
Felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
302/2018. (X.25.) határozata
a Szekszárdi Asztalitenisz Club lakáskérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a
lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól
szóló 3/1994.(II.1.) Kt. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján
1.
a Szekszárdi Asztalitenisz Club részére az alábbi lakás
tekintetében biztosít három év határozott időtartamra2018.11.02-2021.11.01-ig- bérleti jogot:

Szekszárd, Széchenyi u. 43. 1/4.
Határidő: 2018. november 1.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgatóját, hogy
a szükséges iratok elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2018. november 1.
Felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
14. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szakembere számára lakáshasználat biztosítására
(267. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Ács Rezső polgármester: Megkéri jegyző asszonyt, hogy szóban foglalja össze az
előterjesztést.
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy többször kiírásra került a
polgármesteri hivatalnál betöltendő útügyi referensi állás, eddig sikertelenül, ezért arra
gondoltak, hogy vonzóbbá lehetne tenni fiatal szakemberek számára a pályázatot szolgálati
lakás kínálásával. Ennek a felajánlására kéri a felhatalmazást a közgyűléstől.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
303/2018. (X.25.) határozata
a Polgármesteri Hivatal szakembere számára lakáshasználat
biztosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól
szóló 3/1994.(II.1.) Kt. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján
1.
egyetért azzal, hogy amennyiben a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és
Üzemeltetési Osztály útügyi referens munkakörre a pályázati
felhívás eredményes, akkor a leendő kolléga számára – szükség
szerint - önkormányzati bérlakás kerüljön biztosításra;
Határidő: 2018. október 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
egyetért azzal, hogy a jegyző az útügyi referens
munkakörre meghirdetésre kerülő pályázati felhívásban
lehetőségként megjelölje, hogy a pályázó részére önkormányzati
bérlakás biztosítható szükség szerint;
Határidő: 2018. október 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
3.
felhívja a jegyzőt, hogy az önkormányzati bérlakás
kiválasztásával kapcsolatban – a lakhatást biztosítási igény
felmerülését követően - egyeztessen a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft-vel.
Határidő: a pályázat eredményes lefolytatását követően
szükség szerint
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
15. A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelme
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Ács Rezső polgármester: A Football Club több esetben kapott támogatást, az önkormányzat a
visszafizetési határidőt több esetben meghosszabbította. Az előterjesztésben szerepel, hogy a
Club tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a támogatásokat a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft. részére megfizették, kérik ennek tudomásul vételét. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Az előterjesztés mellékletében szereplő nyolc soros levélen kívül van
valamilyen pénzügyileg is alátámasztott dokumentum az UFC részéről? Jól tudják, hogy a foci
a legjobban támogatott sportág Magyarországon. Kap a Klub állami támogatást, mely mellett
26 millió forint is érkezett az Emberi Erőforrások Minisztériumától, valamint ha a 24 millió
forintot is elengedi nekik az önkormányzat, akkor azt rendkívül igazságtalannak tartja.
Ács Rezső polgármester: Valószínűleg nem olvasta el figyelmesen a képviselő asszony a
levelet, melyben leírta a sportklub, hogy a teljes támogatási összegnek megfelelő összegben
fizetett a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. részére bérleti díjat.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Nem érti az egészet. Kap a szervezet 25 millió forint visszatérítendő
támogatást, melyet öt évig nem tud kifizetni, majd kap az államtól is 25 millió forintot és nem
kell visszafizetnie az önkormányzati támogatást sem.
Ács Rezső polgármester: Csak ismételni tudja, hogy a Klub a támogatási összeget kifizette a
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. részére, mely az önkormányzat száz százalékban
önkormányzati tulajdonú cége.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
304/2018. (X.25.) határozata
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 279/2015. (XII.17.) határozat alapján a Szekszárdi
Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott 26 millió Ft
összegű visszatérítendő támogatást vissza nem térítendővé
minősíti;
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester
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2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetés
soron következő módosításakor vezesse át a változást a
költségvetési rendeletben;
Határidő:
Felelős:

2018. november 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt
megállapodás módosításának előkészítésére;
Határidő:
Felelős:

a

támogatási

2018. november 10.
dr. Molnár Kata jegyző

4.
felhívja a polgármestert a megállapodás módosításának
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. november 15.
Ács Rezső polgármester

16. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés a pótanyag részeként került kiküldésre. Nem kívánja
kiegészíteni azt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
305/2018. (X.25.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a 163/2018. (V.24.), 168-169/2018. (V.24.), a
188/2018. (VI.21.), a 205/2018. (VI.21.), a 207/2018. (VI.21.), a
210/2018. (VI.21.), a 214-215/2018. (VI.21.), a 217/2018.
(VI.21.), a 240-243/2018. (IX.27.), a 253/2018. (X.27.), a 257261/2018. (IX.27.), a 263-266/2018. (IX.27.), a 268-274/2018.
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(IX.27.), a 276-277/2018. (IX.27.), a 279/2018. (IX.27.), a 281284/2018. (IX.27.) számú határozatok végrehajtásáról, valamint
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolót.
Határidő: 2018. október 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
306/2018. (X.25.) határozata
a 179/2018. (V.24.) határozat kiegészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
179/2018. (V.24.) határozatot az alábbiakkal egészíti ki:
„ A közgyűlés felhívja a polgármestert a LIDL Magyarország Bt.
tulajdonát képező 0320/140 hrsz-ú ingatlan cca. 520 m2
nagyságú részének önkormányzati tulajdonba vételére irányuló
adásvételi szerződés aláírására. Az ingatlanrész vételára az
elkészített forgalmi értékbecslés alapján 13.100.000.- Ft + ÁFA
(25.192.- Ft/m2 + ÁFA), melyet a közgyűlés a 2019. évi
költségvetés terhére biztosít.”
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
307/2018. (X.25.) határozata
a 253/2018. (IX.27.) határozat módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
253/2018. (IX.27.) határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1.
kerüljön feltüntetésre a határozat címében a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 6. számú függelékének módosítása;
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2. a határozat 5. pontjában jóváhagyott SZMSZ 6. függelékét a
határozat melléklete szerint módosítja, 2018. november 15-i
hatállyal.
Határidő: 2018. november 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a IV. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
308/2018. (X.25.) határozata
a 277/2018. (IX.27.) határozatának visszavonásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
úgy dönt, hogy a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt-vel
televíziós szolgáltatás végzése tárgyban kötött megállapodás
módosításának elfogadásáról szóló, 277/2018. (IX.27.)
határozatát visszavonja.
Határidő: 2018.október 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
17. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri döntésekről
(2018. III. negyedév)
(257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós
bizottsági referens, dr. Kajos Nikolett aljegyző, Tamási Anna igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
309/2018. (X.25.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2018. július 1. – 2018.
szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági és
polgármesteri döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2018. október 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
18. Javaslat a Szekszárdi „Babits” Általános Iskoláért Alapítvány támogatására
(272. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Elmondja, hogy a Babits Mihály Általános Iskola
megalakulásának hatvanadik évfordulóját és Babits Mihály születésének évfordulóját ünnepli
az iskola, melyhez támogatást kérnek. A Humán Bizottság az általános keretéből százezer
forintot szavazott meg, de mivel alapítványi támogatásról van szó, szükséges a közgyűlési
döntés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
310/2018. (X.25.) határozata
a Szekszárdi „Babits” Általános Iskoláért Alapítvány
támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Humán Bizottság javaslatára, annak 2018. évi Tartalék
Kerete terhére 100.000,-, Ft támogatást nyújt az intézmény 60.
éves jubileumi programjaira a Szekszárdi „Babits” Általános
Iskoláért Alapítványnak :
Határidő:

2018. október 25.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetés
módosításával építse be a támogatást, készítse el a támogatási
szerződést, és gondoskodjon a támogatási összeg átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2018. november 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

19. Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó
biológiai aktivitásérték biztosítása
(271. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy az Ipari Parkban a termelésből
kikerülő területeket pótolni szükséges, melyre főépítész asszony készített egy tervet, a
jövőbeni infrastrukturális beruházások miatt a rendezési tereket pedig módosítani szükséges.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
311/2018. (X.25.) határozata
a településrendezési terv 2017/2. sz. részleges módosításához
kapcsolódó biológiai aktivitásérték biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési terv 2017/2. sz. részleges módosításához
kapcsolódó biológiai aktivitásérték biztosításáról szóló javaslatot
megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a Keselyűsi úttól délre
tervezett ipari park beépítésre szánt területté történő átsorolása
miatti biológiai aktivitásérték csökkenést
a Csörge tavi tervezett strand- és üdülőházas terület
erdőterületbe történő visszasorolásával,
valamint
a Bátaszéki út keleti oldalán húzódó, részben meglévő,
részben tervezett gazdasági területtől keletre tervezett
kertvárosias lakóterület beépítésre nem szánt, részben kertes
mezőgazdasági, részben általános mezőgazdasági, kisebb
részben erdőterületbe történő visszasorolásával
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kívánja kompenzálni.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
20. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 293/2016. (XI.24.)
számú a víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról szóló
határozata módosítására
(273. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jegyző megbízott, jogász
Ács Rezső polgármester: Kéri a jegyző asszonyt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére.
dr. Molnár Kata jegyző: A 2016-ban elfogadott, 2017. évre szóló Gördülő Fejlesztési Terv
módosításáról szól az előterjesztés, melyre azért van szükség, mert egymillió-hétszázezer
forint különbség keletkezett a bérleti üzemeltetési szerződés alapján kiszámlázott használati
díj illetve a jóváhagyott fejlesztési munkák értéke között. A munkát a szolgáltató elvégezte
2017 októberében, de szeretnék, ha a valós értéket tartalmazná a terv.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 312/2018. (X.25.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 293/2016. (XI.24)
számú a víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról szóló
határozata módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról szóló
határozata módosításáról szóló 293/2016. (XI.24.) számú határozatát kiegészíti;
2. Víziközmű-rendszer megnevezése: SZEKV-SZ-SZV
Víziközmű-rendszer MEKH azonosító kódja: 21-22761-1-001-01-03;
3. Felújítások, pótlások:
Utóülepítő kotrószerkezet
1 500 030 Ft
felújítása
Szennyvízátemelő
234 915 Ft
gépészet felújítása (I.
ütem)
Összesen:
1 734 945 Ft
4. A 2017. évre elfogadott tervek szerinti munkálatok költségét az Önkormányzat
a Bérleti- üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj terhére
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biztosította.
Határidő: 2018. október 25.
Felelős:
Ács Rezső polgármester

21. Javaslat az EFOP-2.4.2-17-2018-00018 azonosítószámú „Lakhatási körülmények
javítása Szekszárdon” című pályázat keretein belül megvalósítandó program
eredményessége érdekében kötendő Együttműködési megállapodás megkötésére
(274. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Megkéri a Stratégiai Tervezési Osztály vezetőjét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy elnyerte a Versenyképes
Magyarország című, kiemelt projekt megvalósítását, melynek keretében szegregált
lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő emberek társadalmi felzárkóztatását és
integrálását kívánják segíteni. Ebbe a projektbe be kívánja vonni Szekszárdot is, ahol vannak
szegregációt csökkentő TOP illetve EFOP programok is.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Az önkormányzat által beadandó projektről vagy beadandó projektről
van szó?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által elnyert projektről van szó, melybe az önkormányzatot is be szeretnék
vonni, méghozzá együttműködési megállapodás keretében, melyet október 31-ig kellene
megkötni.
Rácz Zoltán képviselő: Lesz-e a projektről beszámolás a közgyűlés előtt, mi valósul meg az
együttműködés keretein belül? Nehezményezi, hogy az előterjesztés a mai napon került
kiosztásra.
Ács Rezső polgármester: A tegnapi napon kapták meg az anyagokat, ezért hamarabb nem
tudták előterjesztési formába önteni.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Valóban a tegnapi napon érkezett a
Főigazgatóság megkeresése, melynek folyományaként a kollégákkal kiegészítik az
előterjesztést tartalmilag, pontosabban meghatározzák, hogy milyen programokban kerül
bevonásra az önkormányzat.
Zaják Rita képviselő: Milyen összegű projektről van szó? Mennyi pénz jut egy településre?
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Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Főigazgatóság gazdálkodik a projekt által
nyújtott kerettel, a szervezet nyújt a város számára olyan program-lehetőségeket, melyekkel
segíti a városban élők felzárkóztatását, szegregációjának csökkentését. A projekt közvetlenül
a hasonló programokban dolgozó projektmenedzsmenteket, városvezetőket, szociális
munkásokat szólítja meg az együttműködésre.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Kéri, hogy a program részletei kerüljenek a közgyűlés elé.
Zaják Rita képviselő: Ő is ezt kéri. Érthetetlen, hogy az október 31-i határidőt figyelembe véve
most kerül ide az együttműködés lehetősége. Szeretné elolvasni a kidolgozott anyagot.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
313/2018. (X.25.) határozata
az EFOP-2.4.2-17-2018-00018 azonosítószámú „Lakhatási
körülmények javítása Szekszárdon” című pályázat keretein
belül megvalósítandó program eredményessége érdekében
kötendő Együttműködési megállapodás megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a mellékelt az EFOP-2.4.2-17-2018-00018
azonosítószámú „Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon”
című pályázat keretein belül megvalósítandó program
eredményessége
érdekében
kötendő
Együttműködési
megállapodást;
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester

2.
felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési
Megállapodás aláírására, a projektet érintő tárgyalások
lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2018. október 30.
Ács Rezső polgármester
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22. Javaslat a TOP-6.1.1-16 számú, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú
pályázati felhívás keretében „Iparterületek elérhetőségét megteremtő és erősítő
utak, illetve csomópontok fejlesztése Szekszárdon” című támogatási kérelem
benyújtására
(275. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Megkéri a Stratégiai Tervezési Osztály vezetőjét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az iparterületek fejlesztése vonatkozásában
szeretnének pályázatot benyújtani, melynek tartalma útfelújítás, kerékpárút építés illetve
csomópont kiépítés. Az önkormányzat a Magyar Közút Zrt-vel kíván konzorciumban pályázatot
benyújtani, melyre korábban már a Közút Zrt.-vel pályázott, azonban a műszaki tartalmon és
a költségvetésen változtattak, ezzel együtt újra be szeretnék nyújtani a pályázatot.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Elképesztő számára, hogy a Magyar Közút Zrt. részéről olyan utakat
szednek szét és aszfaltoznak újra- például a MOL benzinkút mellett, a Tartsay utcában - melyek
jó állapotban voltak.
Ács Rezső polgármester: Részben egyet ért a képviselővel. Az önkormányzat úgy próbálja az
útfelújításokat szervezni, hogy a legrégibb utak kerüljenek sorra, persze anyagi
lehetőségeiknek mérten. Természetesen annak örül mindenki, ha felújításra kerülnek az utak.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
314/2018. (X.25.) határozata
a TOP-6.1.1-16 számú, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
tárgyú pályázati felhívás keretében „Iparterületek
elérhetőségét megteremtő és erősítő utak, illetve
csomópontok fejlesztése Szekszárdon” című támogatási
kérelem benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a TOP-6.1.1-16 kódszámú, „Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó
„Iparterületek elérhetőségét megteremtő és erősítő utak, illetve
csomópontok fejlesztése Szekszárdon” című pályázat
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vonatkozásában a konzorciumi együttműködési megállapodás
megkötését;
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester

2.
jóváhagyja a TOP-6.1.1-16 kódszámú, „Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése” című felhívás alapján az „Iparterületek
elérhetőségét megteremtő és erősítő utak, illetve csomópontok
fejlesztése Szekszárdon” című pályázat benyújtását;
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester

3.
felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2018. október 31.
Ács Rezső polgármester

23. Kérdések, interpellációk


Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez a „Szabadságért
Szekszárd” kitüntető cím adományozásával kapcsolatban.

Ács Rezső polgármester felolvassa az írásban kiküldött, jegyzőkönyv részét képező
interpellációt.
Ács Rezső polgármester: A városi díjak, kitüntetések odaítélésének szabályozását a helyi
önkormányzati rendelet tartalmazza. Szomorú, ha valaki megsért egy olyan kamarazenekart,
aki húsz éve minden év október 23-án kulturális műsorával emeli a városi rendezvények
színvonalát. Az önkormányzat több esetben díjazta a tagokat, odafigyelnek a munkájukra. Az
idei évben is nagyon sokan vettek részt a koncertjükön. A képviselők részéről nem érkezett a
helyi kitüntetésre vonatkozó javaslat. A rendkívüli közgyűlés meghívóját mindenki megkapta
és egyéni döntés, ha valaki nem vesz részt a szavazáson. Nem szerencsés művészeti együttest
így megbántani. Megkérdezi a képviselőt, elfogadja-e az interpellációra adott választ?
Rácz Zoltán képviselő: Nem fogadja el a választ. Szövegértési problémák lehetnek, mert ő nem
az elhangzottakról írt. A művészeti teljesítményt nem kellene politikai kitüntetéssel
összekeverni. Tiszteli a zenekar munkáját, de nem ért egyet az eljárással.
Ács Rezső polgármester: Hivatkozik a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III.
31.) önkormányzati rendelet 10. §-ára: „Kitüntető cím adományozható annak a Szekszárdhoz
köthető személynek, közösségnek, aki/amely példaértékű magatartásával, emberi
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helytállásával, elhivatott művészeti, közéleti munkásságával hitet tett a nemzeti szabadság
eszméje mellett.”
Úgy gondolja, hogy a Szekszárdi Kamarazenekar kitüntetése illeszkedik a rendelet
szabályozásához. Mivel nem fogadta el a képviselő úr az interpellációra adott választ, ezért
kéri a közgyűlést, szavazzanak a válasz elfogadásáról.
A polgármester felteszi szavazásra az interpellációra adott választ a közgyűlésnek, melyet a
közgyűlés - melynek létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2
tartózkodás mellett elfogadott.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 14 órakor
berekeszti.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

36
1025jkv

